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säkerhetsdatablad
Lithofoam® sl 200-L
SEKTION 1: IDENTIFIERING AV SUBSTANS/BLANDNING OCH AV FÖRETAGET
1.1. Produkt identifiering:

• Produktnamn: LithoFoam® SL 200-L
• Användningsområde:

 Molekylär framtagen protein för LithoPore® skumbetongs applikationer.

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

1.3. Kontaktuppgifter för utgivare av säkerhetsdatablad:
• Tillverkare:  
  Luca Industries International GmbH  
  Tele: +49 30 457989680

 Fax: +49 30 457989689
 Email: info@dr-luca.com

1.4. Nödsamtal: 112

SEKTION 2: IDENTIFIERING AV FAROR
2.1. Klassifisering av substans och blandning

• Klassificering enligt Reglering (EC) nr. 1272/2008
 Denna produkt uppfyller inte kriterierna för att klassificeras som farlig enligt  
 Reglering EC 1272/2008 

• Classification according to Directive 67/548/EEC or 1999/45/EC:
 Denna produkt uppfyller inte kriterierna för att klassificeras som farlig i Direktiv   
 67/548/EWG eller 1999/45/EG

2.2. Märkning
• Varningstext: ingen varningstext nödvändig.
• Skyddsangivelser:  
  P305+351+338 Om I ögonen: Skölj noggrant med vatten i minst 5 minuter.  
  Avlägnsa eventuella kontaktlinser och fortsätt skölja.

 P301+P330 – I munnen: Skölj munnen.
 P302+P352 – Kontakt med huden: Tvätta med tvål och vatten.

2.3. Andra faror
Eventuella skadliga fysikalisk-kemiska effekter: mild irritation på hud och i ögon 
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SEKTION 3: INFORMATION OM INGREDIENSER
3.1. Substans

3.2. Blandning
Särskild sammansättning av framställda proteiner
Modifierade ytaktiva medel
Vatten

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

• Inandning: inte relevant
• Hudkontakt: Avlägsna nedsmutsade kläder och hud och hår under rinnande 
vatten
• Ögonkontakt: skölj rikligt i och runt ögenen med vatten I minst 15 minuter
• Förtäring: Skölj munnen med vatten. Drick ett glas vatten. Kontakta läkare. 

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

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

SEKTION 5: BRANDBEKÄMPNING ÅTGÄRDER
5.1. Lämpliga släckningsmedel:
Ingen brandrisk.

5.2. Särskilda faror I ämnet eller blandningen:
Inga brännbart material. Inga farliga förbränningsprodukter är kända.

5.3. Råd till brandpersonal
Rekomenderas att använda friskluftsmask.

SEKTION 6: ÅTGÄRD VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP
6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer:
Det rekommenderas att använda skyddsglasögon och handskar för att förhindra hud- 
och ögonkontakt.

6.2. Miljö försiktighetsåtgärder: Inga åtgärder krävs.

6.3. Metod och material för städning och förvaring:
Absorbera med sand eller sågspån.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt: Inga farliga utsläpp.
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SEKTION 7: HANDLING AND STORAGE
7.1. Åtgärder för säkert handhavande.
Undvik kontakt med hud och ögon.

7.2. Förutsättning för säker lagring.
• Krav på lagerutrymme och behållare: Förvaras tort och svalt och inte i  
  direkt solljus.
• Övrig information om lagring:  
  Rekommenderad lagertemperature: 10-25°C

 Lagringstid: Max 1 år.
 Lagringsklass: 12
 Färgförändring under lagringstiden påverkar inte varans kvalitet.

7.3. Specifik bäst före datum: Ingen ytterligare information är tillgänglig.

SEKTION 8: EXPONERINGSKONTROLL/PERSONLIGT SKYDD
8.1. Kontroll parametrar

• Arbetsplatsexponerings längd: Ingen längd finns för produkten.
• Tekniska åtgärder för att minimera exponering: Håll behållare stängd när den  
  inte används.

8.2. Exponeringskontroll:
• Allmänna säkerhets och hygiene åtgärder:

 Det rekommenderas att använda skyddsglasögon och handskar.
• Hygien: Undvik kontakt med hud och ögon. Håll materialet skilt från mat och  
  dryck.Tvätta alltid händerna före kontakt med mat och dryck samt före  
  toalettbesök. Tvätta nedsmutsade kläder före återanvändning eller lagring.

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

• Utseende: Flyande, gulaktig till ljusbrun
• Lukt: mild
• pH: 6.00-7.50
• Smältpunkt/fryspunkt: Inte tillämplig
• Kokpunkt: Inte tillämplig
• Brännpunkt: Inte brännbar
• Brännbarhet: Inte brännbar
• Övre/nedre brännbarhet eller explosivitetsgräns: Inte explosiv
• Vapor tryck: Inte tillämplig
• Vapor densitet: Inte tillämplig
• Relativ Densitet: 1.00 -1.20 (20°C/ 68°F)
• Löslighet: Oändligt löslig i vatten
• Krympnings kofficient (n-octanol/vatten): Inte tillämplig
• Gnist temperatur: not combustible
• Decomposition temperature: Inte tillämplig
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• Viskositet: Inte tillämplig
• Gnist punkt (°C): Inte brännbar
• Explosions punkt: Inte explosiv
• Oxideringsgräns: Inte oxiderande

9.2. Övrig information: Ingen övrig information finns.

SEKTION 10: STABILITET OCH REAGENS
10.1. Reagens: Stabil i rekommenderat skick.

10.2. Kemisk stabilitet:
Stabil i normal omgivande temperature och normalt tryck.

10.3. Risk för farliga reaktioner: Inträffar inte

10.4. Förhållande att undvika: Ingen ytterligare information är tillgänglig.

10.5. Oförenligt material: Ingen ytterligare information är tillgänglig.

10.6. Farliga nedbrytningsprodukter: Ingen ytterligare information är tillgänglig.

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

• Akut förgiftning: Förväntas inte vara akut giftig.
• Hudirritation: Långvarig hudkontakt kan skapa hudirritation.
• Allvarlig ögonskada/ögonirritation: Direkt kontact med ögon kan vålla  
  tillfällig irritation.
• Andnings och hud känslighet: Produkten förväntas inte skapa andnings-  
  eller hudkänslighet.
• Mutagenitet I könsceller: Ingen data tillgänglig som indikerar att produkten   
  eller någon ingående komponent högre än 0,1% är mutagenik eller gengiftig.
• Cancerframkallande: Produkten är inte cancerogen.
• Reproduktivitet giftig: Produkten förväntas inte orsaka reproduktivets-  
  eller utvecklingsskador.
• Specifik organ toxicitet vid enstaka exponering: Inte klassificerad.
• Specific organ toxicitet vid upprepad exponering: Inte klassificerad.
• Fara vid aspiration: Ingen aspirationsfara.

SEKTION 12: EKOLOGISK INFORMATION
12.1. Toxicitet:
Liten risk för vatten (WGK 1)
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12.2. Persistens och nedbrytbarhet:
Något hinder för den nedbrytningsaktiviteten av slammet i reningsanläggningar. Bioned-
brytbarhet:> 90% biologiskt nedbrytbar (OECD: lätt nedbrytbara)

12.3. Bioaccumulativ potential:
Biologisk assimilering av de oorganiska komponenterna: 100%

12.4. Rörligheten i jord: Ingen tillgänglig information.

12.5. Resultat of PBT and vPvB bedömningen:
Detta ämne/blandning innehåller inga komponenter som anses vara antingen långlivade, 
bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande 
(vPvB) på nivåer. 0,1% eller högre.

12.6. Andra ogynnsamma effekter: Inga skadliga effecter.

SEKTION 13: AVFALLSHANTERING
13.1. Avfallsbehandlingsmetoder: Enligt varje myndighets regler för avfall. Deponering 
av behållare/container I enlighet med myndigheternas regler. 1 m3 behållare är med i 
utbytes systemet.

SEKTION 14: TRANSPORT INFORMATION
14.1. UN-Nummer: Inte tillämpbar.

14.2. UN transport namn: Inte tillämpbar.

14.3. Transport risk klass: Inte tillämpbar.

14.4. Special packning: Inte tillämpbar.

14.5. Miljörisk: Inga miljörisker

14.6. Ärskilda försiktighetsåtgärder: Inga speciella försiktighetsåtgärder behövs.

14.7. Transport i bulk enligt Annex II av MARPOL73/78 ochIBC kod: Inte tillämpbar

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

• Nationella regler: Allmänna klassificeringar: Inte tillämpbar
• Vattenrisk klass: WGK 1 (Låg vatten risk) 

• Regel (EC) No 850/2004 av Europa Parlamentet och Europarådet av  
  29 April 2004 om långlivade organiskaföroreningar: Inte tillämbar 
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• Direktiv 2012/18/EU av Europa Parlamentet och Europarådet 4 July 2012   
  av kontroll av stora olycksrisker I samband med farliga substanser:  
  Inte tillämbar 

• Farliga ingredienser för märkning: Inte tillämpbar.

SKUMMEDEL KLASSIFICERAS ENLIGT BASIS AV DEN AKTIVA BESTÅNDSDELEN:
• enzym baserad (ny teknik genom Luca Industries International)
• Protein baserad tensid baserad
• Ytaktiva baserad (syntetiskt skummedel) 

Enzymbaserade skummedel är en ny och innovativ skumningsmedel teknik genom Luca 
Industries International. LithoFoam® består av mycket aktiva proteiner av bioteknisk 
ursprung och grundar sig inte på den oattraktiva proteinhydrolys. LithoFoam® toppar 
alla andra typer av skummedel med sin överlägsna kvalitet och egenskaper, ett mycket 
konkurrenskraftigt pris och en neutral och teknisk lukt.

Proteinbaserade standardskummedel görs av protein hydrolys från animaliska proteiner 
ur horn, blod, ben av kor, grisar och andra rester av djurkadaver. Detta leder inte bara till 
enstaka variationer i kvalitet, på grund av de olika råvaror som används i olika omgångar, 
men också till en mycket intensiv stank av sådana skumningsmedel.

Ytaktiva baserade skummedel är rent kemiska produkter med konstant kvalitet, men 
fram till idag med otillräckliga egenskaper och låg effektivitet för tillverkning av skumbe-
tong.


