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säkerhetsdatablad
Lithofoam® NWF S
SEKTION 1: IDENTIFIKATION AV SUBSTANS/BLANDNING OCH AV FÖRETAGET
1.1. Produkt identifiering

• Produkt namn: LithoFoam® NWF S
• Användning av produkten: 
  Networkformer för LithoPore® skumbetong tillämpningar

1.2. Relevant användning av substans eller blandning:
Endast för certifierade entreprenörer.

• Användning avråds: Ingen tillgänglig information.

1.3. Kontaktuppgifter för utgivare säkerhetsdatablad:
• Tillverkare:

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

1.4. Nödtelefon nummer: +49 30 457989680 (under normal arbetstid)

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

• Klassificering enligt Direktiv (EC) nr. 1272/2008
     

Risk Klass Risk Kategori Säkerhetsnotering note

Akut oral toxicitet

Kategori 1

H302: Farligt vid förtäring
Stora mängder kan orsaka illamående, 

kräkningar, diarré, buksmärtor

Akut Dermal Toxicitet H313: Kan vara skadligt vid hudkontakt

Inandnings Toxicitet H335: Kan orsaka irritation I luftvägarna

Primär ögon irritation H318: Orsakar svåra ögonskador

• Klassificering enligt Direktiv 67/548/EEC eller 1999/45/EC:   
 

Risk Kategori Risk Kategori

Skadlig (Xn) R20/21: Skadlig i kontakt med huden eller vid förtäring
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2.2. Märkningar
• Riskmärkning:

• Varningstext: danger
• Risk utlåtande:

 H302: Skadlig vid förtäring
 H313: Kan vara skadlig med hud kontakt 
 H335: Kan orsaka irritation I luftvägarna 
 H318: Orsakar svåra ögonskador.
 H290: Kan orsaka rost på metal. 

• Skyddsangivelser:
 P234 – Förvaras endast i original container
 P280 – Använd skyddshandskar, skyddskläder och skyddsglasögon.
 P305+351+338 –OM I ÖGONEN: Skölj oavbrutet I flera minuter. 
 Ta bort eventuella kontaktlinser och fortsätt skölja.
 P305+P310 – OM I ÖGONEN: Ring giftinformationscentralen eller läkare
 P301+P330+331– OM FÖRTÄRT: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
 P302+P352 – OM PÅ HUDEN: Tvätta med tvål och vatten.

2.3. Andra risker
Inga andra kända risker. 

SEKTION 3: KOMPOSITIONER/INFORMATION OM INGREDIENSER
3.1. Substanser
3.2. Blandning
Oorganisk salt
Stabilisatorer
Vatten

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

• Inandning: Om inandats, ta frisk luft. Om den skadade slutat andas: koppla CPR  
  (cardio- pulmonary resuscitation). Omedelbar läkarhjälp är nödvändig.
• Hudkontakt: avlägsna nedsmutsade kläder och tvätta hud och hår under  
  rinnande vatten. Om svullnad, rådnad, sår eller irritation. Sök läkarvård.
• Ögonkontakt: Skölj med rikligt med vatten, även under ögonlocken,  
  i minst 15 minuter. Omgående läkarvård nödvändig.
• Förtäring: Framkalla INTE kräkning. Om medvetslös: Skölj munnen med vatten.

 - Lämna inte skadad utan uppsikt. Risk att produkten hamnar i lungorna vid  
 kräkning. Lägg den skadade på sidan. Ge aldrig en medvetslös någon dryck.   
 Omgående läkarvård nödvändig.



Antopus Concrete Solution AB
Magasinsgatan 35, 434 37 Kungsbacka  •  Sweden
Mail: info@antopus.se  •  Phone: +46 010 205 16 10  •  www.isobetong.se

4

VERSION 02/2016

4.2. Viktiga symptom och effekter, både akuta och fördröjda
Långvarig inandning av produkten kan utlösa kroniska andnigsproblem som astma,  
emfysem eller bronkitis. Långvarig hudkontakt kan utlösa hudsjukdomar.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som 
eventuellt krävs: Ingen tillgänglig information

SEKTION 5: BRANDSLÄCKNING ÅTGÄRDER
5.1. Lämplig släckningsutrustning:
Ej brännbar - Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden och  
omgivande miljö.

5.2. Speciella risker kring substans eller blandning:
Skadlig, kvävande eller giftiga ångor.

5.3. Råd för brand personal
Brandmän måste bära andningsapparat och lämpliga skyddskläder vid risk för  
exponering av nedbrytningsprodukter.

SEKTION 6: ÅTGÄRD VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP
6.1. Personal åtgärder, skyddsutrustning och nödåtgärder:
Undvik olyckor, städa åmgående. Bär skyddsutrustning för skydda hud och ögon.

6.2. Miljöåtgärder: Låt inte produkten nå avlopps systemet.

6.3. Metod och material för omhändertagande och sanering:
Absorbera med vätskebindande material (sand, diatomite, sågspån). Skölj av med rikligt 
med vatten. Sörj för god ventilation. Deponera kontaminerat material enligt punkt 13.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt:  
7. Hantering och lagring,
8. Exponeringskontroll och personligt skydd. 

SEKTION 7: HANTERING OCH LAGRING
7.1. Åtgärder för säker hantering
Bär skyddsutrustning för att undvika hud- och ögonkontakt. Andas Inte in ångor eller damm. 
Undvik någon direkt kontakt med produkten. Håll behållare stängd när den inte används.

7.2. Villkor för säker lagring:
• Krav för lagerutrymme och containers: Lagras i sval, torr och välventilerad  
  plats, undvik direkt solljus. Håll behållare stängda. 

• Information om gemensam lagerhållning: Inga speciella villkor. 
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• Ytterligare information om lagringsförhållande:  
  Håll behållare stängd.  
  Rekommenderad lager temperatur: 15 - 25°C

 Lagrings stabilitet: 1 år om lagras enligt anvisningar.
 Lagringsklass: 12

7.3. Specifik slutanvändning: Ingen ytterligare information tillgänglig.

SEKTION 8: EXPONERINGSKONTROLL/PERSONLIGT SKYDD
8.1. Kontrollparametrar

• Arbetsplatsens Exponerings Gräns: Gränsvärde: 2 mg/m3  
  (enligt National Institute for Occupational Safety and Health) 

• Tekniska åtgärder för undvika exponering:
 Under normala förhållande, i frånvaro av andra luftburna föroreningar, bör en  
 godkänd skyddsutrustning ge skydd mot detta. I händelse av damm och / eller  
 rökgaser, använd friskluftsmask.

8.2. Exponerings kontroll:
• Allmän säkerhet och hygien åtgärder:

 Bär overall, skyddsglasögon och ogenomträngliga handskar. Undvik att generera  
 och inandas damm. 

• Hygien: Undvik att materialet kommer I kontakt med mat och dryck.  
  Tvätta händerna före intag av mat, dryck eller toalettbesök. Tvätta förorenade  
  kläder och annan skyddsutrustning före lagring eller återanvändning.

SEKTION 9: FYSISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER
9.1. Information om fysiska och kemiska områden:

• Utseende: flytande, ljus röd
• Lukt: luktfri
• Lukt gränsvärde: inte tillgängligt
• pH: 3.5 – 4.5 (10 g/liter, sval)
• Smält-/fryspunkt: inte tillämplig
• Initial kokpunkt och kokningsintervall: inte tillgänglig
• Flampunkt: inte brännbar
• Brännbarhet: inte brännbar
• Övre/lägsta brännbarhet eller explosiva gräns: inte tillämplig
• Ångtryck: 23 hPa (20°C/68°F)
• Ång densitet: inte tillgänglig
• Relativ densitet (g/ml): 1.20 – 1.35 (20°C/68°F)
• Elektrolytisk ledningsförmåga: 1.6 – 2.1 mS/cm (10 g/liter)
• Löslighet (20 °C in g/l): löslig
• Fördelningskofficient (n-octanol/water): inte tillgänglig
• Självantändningstemperatur: inte brännbar
• Upplösningstemperatur: inte tillgänglig
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• Viskositet: inte tillgänglig
• Brännpunkt (°C): inte brännbar
• Explosiva egenskaper: inte explosiv
• Oxiderande egenskaper: inte tillgänglig

9.2. Övrig information: Ingen ytterligare information tillgänglig.

SEKTION 10: STABILITET OCH REAKTIVITET
10.1. Reaktivitet: Sänker pH värdet i blandningen 

10.2. Kemisk stabilitet:
Stabil under normala och förväntade omgivande hanterings- och lagringsförhållanden 
för temperatur och tryck.

10.3. Möjlighet för farliga reaktioner:  
Inga farliga reaktioner kända under normal användning.

10.4. Tillstånd att undvika: Ingen ytterligare information tillgänglig.

10.5. Ej kompatibla material: Inte kompatibelt med starka basiska vätskor.  
Inte kompatibel med de flesta metaller.

10.6. Farliga nedbrytningsprodukter: Ingen ytterligare information tillgänglig.

SEKTION 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION
11.1. Information om toxikologiska effekter
Substansen eller blandningen är inte klassifiserad som specifik organtoxikant.
Inga negativa hälsoeffekter förväntas om produkten hanteras i enlighet med detta säker-
hetsdatablad och produktetiketten. Symptom eller effekter som kan uppstå om produk-
ten misskötts och överexponering uppstår är: 

• Hudkontakt: Kan vara irriterande för huden och efter långvarig exponering  
  kan orsaka frätskador. 

• Ögonkontakt: Kan orsaka svåra ögonskador. 

• Förtäring: LD50 Oral Rate: 2000-5000 mg/kg (rat). Sväljning kan orsaka  
  brännande smärta I mun, svalj och mage. Stora doser kan orsaka huvudvärk,  
  smärta och ryckningar I muskler och kramper. 

• Inandning: LC50 (4 h): > 5 mg/l (rat). Produkten kan orsaka irritation och hosta. 

• Sensibilitet: Inga sensibila effekter är kända.



Antopus Concrete Solution AB
Magasinsgatan 35, 434 37 Kungsbacka  •  Sweden
Mail: info@antopus.se  •  Phone: +46 010 205 16 10  •  www.isobetong.se

7

VERSION 02/2016

SEKTION 12: EKOLOGISK INFORMATION
12.1. Toxicitet: Liten risk för vatten (Vattenrisk Klass: 1)
 
12.2. Persistens och nedbrytbarhet: Inga hinder för nedbrytbarheten av slammet i  
reningsanläggningar >90% biologiskt nedbrytbar (OECD: lätt nedbrytbar)
 
12.3. Bioackumulerinsförmåga: Inte bioackumulativ
 
12.4. Rörlighet I marken: Ingen ytterligare information finns
 
12.5. Resultat av PBT och vPvB värdering: Denna substans/blandning innehåller inga 
komponenter som anses vara antingen långlivade, bioackumulativ eller toxisk (LBT), eller 
mycket långlivade och mycket bioackumulerande (mLPmB) på nivåer. 0,1% eller högre
 
12.6. Andra skadliga effekter: Undvik förorena vattendrag.

SEKTION 13: AVFALLSHANTERING
13.1. Resthanteringsmetoder: Se till avfallshantering myndigheten. Innehållet / behål-
laren i enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella regler stora mängder 
returneras. Ingen blandning med annat avfall.

SEKTION 14: TRANSPORT INFORMATION
14.1. UN-Nummer: inte tillämplig 

14.2. UN transportnamn: inte tillämplig 

14.3. Transportrisk klass(er): inte tillämplig 

14.4. Förpackningsgrupp: inte tillämplig 

14.5. Miljörisker: Inga miljörisker 

14.6. Speciella åtgärder för användare: inga speciella åtgärder nödvändiga 

14.7. Transport i bulk enligt Annex II MARPOL73/78 och IBC Kod: inte tillämplig

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

• Nationella föreskrifter:  
  Allmänna klassifiseringsdirektiv för beredningar I EU: Inte tillämplig 

• Vattenrisk klass: WGK 1 (Låg vattenrisk) 
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• Föreskrifter (EU) No 850/2004 av Europaparlamentet och Europarådet  
  den 29 April 2004 om långvarig organiska föroreningar: inte tillämplig 

• Farliga ingredienser för märkning: inte tillämplig. 

• Substanser som inger mycket stora farhågor (SmSF): Denna product  
  innehåller inga sustanser med mycet stora farhågor enligt Föreskrift (EU) No   
  1907/2006, Article 57 ovan respective regleringskoncentrationsgräns på  
  ≥ 0,1% (v / v).

15.2. Kemisk säkerhetsbedömning
För denna product har säkerheten för en kemisk bedömning inte genomförts.

SECTION 16: ÖVRIG INFORMATION
Den här informationen gäller produkten LithoFoam® NWF S.
Den garanterar egenskaper och gäller inte några efterföljande produkter eventuellt 
deriverande därifrån.


