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DEL 1: IDENTIFISERING AV BLANDING OG IDENTIFISERING AV SELSKAPET 

1.1. Produkt- ID 
Produktnavn: Sparkelmasse gipsbruk C90 (Plaster C) 
Kommersielt navn: Sparkelmasse gipsbruk C90 (Plaster C) 
1.2. Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk som frarådes 

Identifiserte bruksområder: 
 
 
 

Frarådet bruk: 

Gipsbruk C90 er beregnet for liming av gipsplater og andre 
gipselementer. Gips C90 kan utelukkende brukes innendørs. 
 

Bruk uoverensstemmende med bruksanvisningen. 

1.3. opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet 

Produsentens navn: 
Adresse: 
Telefonnummer: 
Faksnummer: 
E-postadressen til  personen som er 
ansvarlig for sikkerhetsdatabladet: 

Siniat Sp. z o.o. 
Ul. Przecławska 8, 03-879 Warszawa, Polen 
+ 48  63  242  70  10 
+ 48  63  242  70  71 

 
radoslaw.kowalski@siniat.com 

 Divisjon ansvarlig for informasjon:  
produksjonsanlegg Konin. Tlf: + 48 63 242 70 10 int. 127 
Telefaks: + 48 63 242 70 71 

1.4 Nødtelefon nummer  

  Nødtelefon/åpningstid: 
 

+ 48 63 242 70 10 (7:00 - 15:00) // 112 (24 timer) 

Norge, Giftsentralen: 22 59 13 00 døgnåpent 

DEL 2: IDENTIFISERING AV FARER 

mailto:radoslaw.kowalski@siniat.com
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2.1 klassifisering av stoffet eller stoffblandingen 

2.1.1 klassifisering i tråd med Produktet er ikke klassifisert som farlig. 
Forordning (EC) nr. 1272/2008  
2.1.2 klassifisering  i  tråd med  direktiv 
1999/45/EC 

Produktet er ikke klassifisert som farlig. 

2.2 etikettelementer 
 

2.2.1 merking i tråd med forordning 
 

Nr. 1272/2008 Gjelder ikke. 

Piktogrammer som angir typen  

Fare Gjelder ikke. 

 
 

Advarsel setning: 

 
 

Gjelder ikke. 

R og H setninger som angir typen fare: Gjelder ikke. 

 

Setninger som indikerer 
forholdsreglene: 

 
Gjelder ikke. 

 
2.3. PBT-og vPvB-evaluerings resultat. 
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I tråd med  Reach-kriterier tillegg XIII  

tilleggsinformasjon 

Blandingen inneholder ikke stoffer klassifisert som PBT eller 
vPvB. 
Øyne: kan forårsake øyeirritasjon. Se også avsnitt 11. 
Hud: kan forårsake hudirritasjon, spesielt som et resultat av 
langvarig eller gjentatt eksponering. Se også avsnitt 11. 
Luftveier: kan forårsake irritasjon av luftveiene. Se også 
avsnitt 11. Svelging: kan forårsake plugg i fordøyelseskanalen.  
Se også avsnitt 11. 
Miljøfare: Produktet er ikke klassifisert som miljøfarlig. 

 
 

DEL 3: SAMMENSETNING OG INFORMASJON OM BESTANDDELER 
3.1. Stoffer: Gjelder ikke. 
3.2. Blandinger: 
Innhold: Hovedingredienser - kalsiumsulfat [CaSO4], kalsiumkarbonat [CaCO3]. I tillegg inneholder 
produktet modifiserende tilsetningsstoffer og stoffer. I tråd med den offisielle klassifiseringen av 
kjemikalier som er publisert på nettstedet til European Chemicals Bureau, har ingen av disse stoffene blitt 
klassifisert som farlige. Produsenten har kjennetegn for hvert av stoffene. 
Dette produktet består hovedsakelig av mineralressurser, derfor kan det inneholde spormengder kvarts. 
Mekanisk virkning under bruk kan forårsake støv som inneholder flyktige kvartspartikler. For å minimere 
den negative innvirkningen av kvartspartikler på organismen, må man ta i bruk passende midler for 
personlig beskyttelse under produktets bruk - se avsnitt 8.  
Klassifisering i henhold til kriteriene i direktiv 67/548 / EC: 

Ingredienser Innhold 
[%] 

Registreringsnummer for 
rekkevidde 

EINECS Tilfelle Klassifisering 

Construction <75% 01-2119444918-26-0143 231- 7778-  
   900-3 18-9 

(kalsium     
sulfat     

Kalsium <25% - 215- 1317-  
Carbonate   279-6 65-3 
(Kalkstein     
støv     
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Klassifisering i tråd med kriteriene for regulering (EC) nr. 1272/2008 
Ingredienser Innhold 

[%] 
Registreringsnummer for 

rekkevidde 
EINECS Tilfelle Klassifisering 

Constructio <75% 01-2119444918-26-
0143 

231- 7778-  

n   900-3 18-9 
(kalsium     
sulfat     

Kalsium <25% - 215- 1317-  
Carbonate   279-6 65-3 
(Kalkstein     
støv     

 
DEL 4: FØRSTEHJELPSTILTAK 
4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak 
Generelle anbefalinger: 
Ved forekomst av bekymringsfulle symptomer, ring lege eller transport til personen som er plaget til 
sykehus, vis emballasjen eller etiketten. 
Øyekontakt: Fjern kontaktlinsen hvis det er til stede. Skyll øyeblikkelig med store mengder rent rennende 
vann med åpne øyne (skyll i minst 15 minutter). Kontakt lege, spesielt i tilfeller ved utvikling eller 
vedvarende symptomer, f.eks. egenskaper ved øyeirritasjon. 
Hudkontakt: Fjern overflødig produkt fra huden. Den utsatte huden skal straks rengjøres med store 
mengder vann med såpe og skylles grundig. Kontakt lege, spesielt i tilfelle utvikling eller vedvarende 
symptomer, f.eks. vedvarende hudirritasjon. 
Innånding: Personen som er berørt av overdreven konsentrasjon av støv i luften, skal føres ut i frisk luft. 
Sørg for varme og ro. Kontakt lege, spesielt ved utvikling eller vedvarende symptomer, f.eks. ved 
uregelmessigheter i pusten. 
Svelging: Skyll munnen med vann. Svelging kan føre til forstoppelse i 
fordøyelseskanalen. Ikke gi personen som er plaget, vann eller annet å drikke, siden 
produktet herder i det fuktige miljøet i fordøyelseskanalen. Søk medisinsk hjelp. 
4.2. De viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede 
Opptak i organismen: 
Innånding, øye- eller hudkontakt, svelging. 
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Resultater av akutt eksponering: 
Øyekontakt: Kan forårsake øyeirritasjon med rødhet og svie i øynene, lacrimation og synforstyrrelser. Se 
også avsnitt 11. 
Hudkontakt: Kan forårsake hudirritasjon. Se også avsnitt 11. 
Eksponering ved innånding: Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Se også avsnitt 11. 
Svelging: Ingen data tilgjengelig. Som et resultat av svelging kan det føre til forstoppelse i 
fordøyelseskanalen. Se også avsnitt 11. 
Resultater av langvarig eksponering: Ved langvarig eller gjentatt kontakt kan forårsake lokal rødhet, 
hevelse, irritasjon og tørking. Se også avsnitt 11. 
4.3. Angivelse av øyeblikkelig medisinsk hjelp og spesialbehandling som trengs 
Indikasjoner for en lege: bruk symptomatisk behandling. 

 
DEL 5: OPPTREDEN I TILFELLE BRANN 

 
5.1. Slokkemedier Egnede brannslukningsmidler: Dette produktet er ikke brennbart. Bruk 
brannslokkingstiltak som er passende for materialene som brenner i miljøet. Vann - spredte vannstråler, 
karbondioksid, slukkingspulver, skumslukningsapparater, sand. 
Uegnete brannslokkingstiltak: Avhengig av omgivelsene og brennstoffene er alle slokkingstiltak tillatt. 
5.2. Spesielle farer forbundet med stoffet eller blandingen. Ved en temperatur over 140 ° C løses 
konstruksjonspuss opp i kalsiumsulfat (CaSO4) og vann (H20); i en temperatur over 700 ° C til kalsiumoksyd 
(CaO) svoveltrioksyd (SO3). Under brann kan farlige stoffer produseres. Inhaler ikke røyk, gasser osv. Som 
produseres under brann. 
5.3. Råd til brannmenn 
Avhengig av brannstørrelse, bruk gassbeskyttende beskyttelsesslitasje og pusteapparater med en 
uavhengig luftkilde, beskyttelsessko, hjelmer, beskyttelsesdrakter osv. 
Vann som er forurenset med slukkemidler må fjernes som farlig avfall. Brukte brannslukkingsmidler skal 
samles og fjernes i tråd med gyldige forskrifter. 
Varsle umiddelbart nærliggende omgivelser om brann. Fjern alle personer som ikke deltar i brannslukking fra 
eksponeringsområdet. Gi beskjed til Statens brannvesen, så vel som politiet, nærmeste lokale myndigheter 
og den stengte kjemiske redningsenheten om nødvendig. 
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AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTLØSNING 

 
6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer. 
For personer som ikke tilhører personellet som gir hjelp.  
Forby uvedkommende å få tilgang til det forurensede området 
For personer som gir hjelp: 
For å unngå kontakt med øynene og huden. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk vernetøy og hansker. 
Ikke inhaler støv, bruk utstyr som dekker luftveiene. 

 
6.2. Miljømessige forholdsregler 
Sikre mot introduksjon til byens kloakksystem, vannløp og jord. Begrens støv, unngå kontakt med vann. Gi 
beskjed til relevante myndigheter i tilfelle utgivelse av produktet til miljøet. 

 
6.3. Metoder og materiale for oppbevaring og opprydding 
Produkt som skal samles inn mekanisk, tørt. Unngå å heve støv. Vask den forurensede overflaten med 
store mengder vann. 

 
6.4. Henvisning til andre seksjoner 
Verneutstyr og klær - se avsnitt 8. 
Avfallsnøytralisering - se avsnitt 13. 

 
AVSNITT 7: HÅNDTERING AV STOFFER OG BLANDINGER I TILLEGG TIL LAGRING 

 
7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering 
Inhaler ikke støv. Unngå forurensning av øyne og hud. 
Anbefalinger om brannslukking og eksplosjon. 
Det er ingen spesielle anbefalinger. Dette produktet er ikke brennbart. 

 
7.2. Betingelser for sikker lagring, inkludert eventuell inkompatibilitet 
Oppbevares i lukket, original emballasje. Beskytt mot fuktighet og skade på emballasjen. Når den ikke 
brukes, skal emballasje lagres separat. Ikke bruk tom emballasje til andre formål. 
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7.3. Spesifikk sluttbruk 
Ingen informasjon knyttet til spesiell sluttbruk. Se også produktets tekniske ark. 

 
SEKSJON 8-EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG VERNEUTSTYR 
8.1 kontrollparametere 

Ingrediensen: Tilfelle: Standard Verdi: Enhet: 

støv 7778-18-9 NDS (*) 10 mg/m3 
Kalsium , 
støv 1317-65-3 NDS (*) 10 mg/m3 

(*) –inhalerbar fraksjon. 
Inhalerbar fraksjon - aerosolfraksjon som inhaleres gjennom nese og munn, som etter avsetning i 
luftveiene utgjør en helserisiko. 
NDS - høyeste tillatte konsentrasjon (i luften i arbeidsmiljøet, uttrykt med tiden for et 8-timers 
arbeidsskift). 
Metode for 
bestemmelse av støv: 
PN-91 / Z-01001/01 Beskyttelse av luftrenslighet. Terminologi og enheter. Terminologi og enheter koblet 
til aerosol og støv. 
PN-91 / Z-04030/05 Beskyttelse av luftrenslighet. Test av støvinnhold. Bestemmelse av totalstøv på 
arbeidsstasjoner med filtreringsvei-metoden. 
PN-91 / Z-04030/06 Beskyttelse av luftens renhet. Test av støvinnhold. Bestemmelse av respirabelt støv 
på arbeidsstasjoner med filtreringsvei-metoden. 
Kalsiumkarbonat 
Bestemmelsesmetode: 
PN-Z-04294: 2001 Beskyttelse av luftrenslighet. Bestemmelse av kalsiumkarbonat på arbeidsstasjoner 
Med Flammeabsorpsjon Atomic spektroskopi metode. 
Tillatte verdier av konsentrasjon av stoffer - produktkomponenter i biologisk materiale: 
Ikke bestemt. 
DNEL-substansverdi - komponenter av produktet i forhold til akutt og langvarig eksponering: DNEL - 
Avledet ingen effektnivå - estimert eksponeringsnivå, hvor ingen farlige effekter blir oppdaget. 
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Gipsplater (CAS: 7778-18-9) 
DNEL (ansatte) - eksponering for innånding. 
Akutt eksponering: 5082 mg / m3. 
Langvarig eksponering: 21,17 mg / m3. 
DNEL (befolkningen generelt) 
Eksponering ved innånding. 
Akutt eksponering: 3811 mg / m3. 
Langvarig eksponering: 5,29 mg / m3. 
Svelging. 
Akutt eksponering: 11,4 mg / kg kroppsmasse per dag. 
Langvarig eksponering: 1,52 mg / kg kroppsmasse per dag. 
PNEC substansverdi - komponenter av produktet for vannmiljøet og biologiske renseanlegg: 
PNEC - Forutsatt konsentrasjon uten virkning - estimert konsentrasjonsverdi, hvor ingen farlige 
effekter blir oppdaget. 

Gipsplater (CAS: 7778-18-9) 
Vannmiljø: 
Det er ikke giftig for virvelløse dyr, alger og mikroorganismer ved de vedtatte konsentrasjoner. Akutt 
toksisitet kan presentere seg i konsentrasjoner som er større enn den maksimale løseligheten av 
kalsiumsulfat i vann. sedimentasjon: 
Gjelder ikke. Kalsium- og sulfationer er naturlige ioner som finnes i miljøet. 
Kloakkbehandlingsanlegg: 
100 mg/l. 

 
8.2 EKSPONERINGSKONTROLL. 
Teknologiske måter å redusere eksponeringen på: 

 
Man bør ta i bruk avtrekksvifte for å unngå dannelse av støv i luften. Sørg for passende uttømmende, 
mekanisk ventilasjon og / eller beskyttelsesmiddel for luftveiene. 
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Beskyttelse av luftveier: 
Unngå innånding av støv. For effektiv lokal og generell ventilasjon er ingen spesiel luftveisbeskyttelse 
nødvendig. Når konsentrasjonen av stoffet er bestemt og kjent, skal det velges midler til personlig 
beskyttelse som gjør det mulig å konsentrere stoffene som er til stede i det gitte arbeidsmiljø, 
eksponeringstid, aktiviteter utført av arbeidstakeren samt anbefalinger spesifisert av produsenten av 
midlene til personlig beskyttelse. 

 
Hvis man overskrider verdiene for de høyeste tillatte konsentrasjoner, bruk en halvmaske eller en 
heldekkende maske med et filterabsorberende støv med klasse minst FFP2. Ved oksygenmangel 
(konsentrasjon under 17% av volumet), bruk et autonomt eller stasjonært isolasjonsutstyr. 
Øyebeskyttelse: 

 

 
Unngå øyekontakt. Bruk tette vernebriller, f.eks. 
beskyttelsesbriller. Håndbeskyttelse: 

 
Unngå kontakt med huden. Passende vernehansker. Beskyttelsesegenskaper til hansker avhenger ikke 
bare av materialtypen som de er laget av. Tiden for beskyttende tiltak kan variere avhengig av 
hanskeprodusenten. Når det gjelder stoffer, kan man ikke nøyaktig estimere beskyttelsesvirkningen til 
hansker. Når man bruker produktet, må man ta hensyn til om hanskene har beskyttelsesegenskapene. 
Kroppsbeskyttelse: 

 

 
I henhold til eksponeringen under arbeid med produktet, bruk passende verneklær. 
Termisk fare: 
Gjelder ikke. 
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Generelle anbefalinger: 
Se også avsnitt 7. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.  Ta umiddelbart av klærne med det forurensede 
produktet. De forurensede klærne skal tas av mens du unngår forurensning av hender og kropp. Vask 
hendene før pauser og etter jobb. Forurensede vernehansker skal rengjøres før du tar av. Ikke spis, 
drikk eller røyk på arbeidsplassen. Unngå kontakt med huden. Ikke tillat kontakt med øynene. 
Hygieniske midler: vann, såpe. 
Flere informasjon finnes på http://www.siniat.nl/scinfo 

 
8.3 kontroll av Miljøeksponering 
Miljøeksponeringskontroll: sikker mot introduksjon til vannløp og avløpssystem. Tillatt mengde sulfater 
tilført vann eller jord utgjør 500 mg SO4 / l. 

 
AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 

 
9.1. informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper 

Skjemaet: Fast, kremet pulver 

Mislykkes uten lukt 

pH 7 - 9 

Temp. av tining / koking / antennelse: Ikke bestemt. 

Brennbarhet Ikke for øyeblikket. 

Eksplosive egenskaper: Ikke eksplosivt 

Oksiderende egenskaper: gjelder ikke. 

Romvekt: 
Løselighet i vann (25C) 

1, 05 g/cm3 
Ikke bestemt. 

Partiesjonskoeffisient [n- gjelder ikke. 

Oktanol/vann]:  

Viskositet gjelder ikke. 

Romvekt 900-1 100 kg/M3 

DEL 10: STABILITET OG REAKTIVITET 
 

  

10.1 stabilitet: 
Produktstabilt sålenge du opprettholder passende lagrings- og påføringsbetingelser. 

http://www.siniat.nl/scinfo
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10.2. Materialer som er inkonsekvente og tilstander som må unngås: 
Beskytt mot fuktighet. 

 
10.3. Farlige nedbrytningsprodukter 
Som et resultat av oppvarming eller brann, kan giftige termiske spaltningsprodukter frigjøres. Se også 
avsnitt 5. 

 
AVSNITT 11: TOKSICOLOGICAL INFORMASJON 
11.1. Informasjon på toksikologiske virkninger 
Stoff 
Gjelder ikke. 

 
11.2. Blanding 
Ingen produktdata tilgjengelig. Ved bruk av beregningsmetoden er ikke produktet klassifisert som 
helsefarlig. 
Betydelig fareklasser. 

a) Akutt toksisitet 
Produktet er ikke klassifisert som en fare for denne klassen. 
Data for gips. 
Verdien av den mediale dødelige dosen, LD50, etter inntak via fordøyelseskanalen av rotter: over 1581 
mg / kg kroppsmasse. Verdsatt er bestemt med bruk av doseringsmetoden bestemt i henhold til OECD 420 
retningslinjer. 
Verdien av den mediale dødelige dosen, LD50, etter hudeksponering: Ikke bestemt. I forhold til 
engangseksponering er det ingen risiko for absorpsjon av stoffet gjennom huden i dødelige mengder. 
Verdien av den mediale dødelige dosen, LD50, i forhold til eksponering for inhalasjon ved rotter: over 2,61 
mg / L. Verdsettelsen er bestemt i henhold til OECD 403 retningslinjer. Verdien av maksimal oppnåelig 
konsentrasjon. 
b) Kaustisk / irriterende handling mot huden 
Ingen produktdata tilgjengelig. 
Data for gips. 
I kaninprøver ble det ifølge OECD 404 retningslinjer ikke funnet irriterende aktivitet mot huden. Produktet 
er ikke klassifisert som irriterende for huden. Produktet er ikke klassifisert som en fare for denne klassen. 
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c) Alvorlig øyeskade / irriterende virkning på øynene 
Ingen produktdata tilgjengelig. 
Data for gips. 
I kaninprøver ble det ifølge OECD 406 retningslinjer ikke funnet irriterende aktivitet mot øynene. 
Produktet er ikke klassifisert som irriterende for øynene. 
d) Aktivitetssensitive luftveier eller hud 
Ingen produktdata tilgjengelig. 
Data for gips. 
I tester med marsvin, i henhold til OECD 406 retningslinjer, ble det ikke funnet noen sensibiliserende 
aktivitet mot huden. Produktet er ikke klassifisert som sensibiliserende ved hudkontakt. 
e) Mutagen aktivitet til reproduksjonsceller 
Ingen produktdata tilgjengelig. 
Data for gips. 
I in vitro-testing på reproduksjonsceller fra mus, utført i henhold til OECD 471, OECD 476, OECD 474 
retningslinjer, ble ingen mutagen aktivitet funnet. Produktet er ikke klassifisert som mutagent. 
f) Kreftfremkallende aktivitet 
Ingen produktdata tilgjengelig. 
Ingen karsinogen aktivitet av kalsiumsulfat ble funnet. Produktet er ikke klassifisert som 
kreftfremkallende. 
g) Aktivitet som er skadelig for reproduktivitet 
Ingen produktdata tilgjengelig. Produktet er ikke klassifisert som en fare for denne klassen. 
h) Toksisitet for organer med målrettet toksisk aktivitet: 
Engangseksponering: 
Ingen produktdata tilgjengelig. Produktet er ikke klassifisert som en fare for denne klassen. 
Gjentatt eksponering: 
Ingen produktdata tilgjengelig. Produktet er ikke klassifisert som en fare for denne klassen. 
i) Aspirasjonsfare: 
Ingen produktdata tilgjengelig. Produktet er ikke klassifisert som en fare for denne klassen. 
Forsinkede, direkte og kroniske kortsiktige og langsiktige eksponeringseffekter 
Opptak i organismen: 
Luftveier, hud, svelging, øyekontakt. 
Resultater av akutt og kronisk eksponering. 
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Eksponering for støv kan være årsaken til irritasjon i de øvre luftveiene - hoste, nysing, tørrhet og rødhet i 
halsen og nesen. Kan forårsake plugg i fordøyelseskanalen som et resultat av svelging. Kan forårsake 
hudirritasjon (langvarig eller gjentatt kontakt), som kan forårsake lokal rødhet, hevelse, kløe og tørrhet. 
Ved øyekontakt kan forårsake irritasjon av konjunktiva - fremmedlegeme med følgende symptomer - 
smerter og øye rødhet, tårer, synsproblemer.. 

 

 
Ytterligere informasjon 
Gjentatt eller langvarig eksponering for konsentrasjon av gipsstøv som overskrider de tillatte verdiene, 
kan være et resultat av kroniske betennelser i nesen, strupehode, konjunktiva, svekkelse av luktesansen, 
sløvhet i smak, problemer med å svelge og nese blødninger. Ingen av produktkomponentene er 
klassifisert som kreftfremkallende, mutagene eller reproduksjonsfarlige i samsvar med forskriftene i lov 
av 25. februar 2011 om kjemikalier og deres blandinger. Journal of Laws 63, post 322, med endringer. 

 
DEL 12: ØKOLOGISK INFORMASJON 

 
12.1 økotoksisitet. 
Akutt toksisitet i vannet 
Ingen produktdata tilgjengelig. 
Ved bruk av beregningsmetoden er ikke produktet klassifisert som miljøfarlig. 
Ikke la produktet slippes ut i miljøet. Ikke la produktdumper til kloakksystemet forurense 
overflatevannet og jorda. 
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Data for gips 
Akutt giftighet for fisk: 
LC50-verdien for fisk, i forhold til 96 timers eksponering, i henhold til retningslinjer fra OECD 203: over 79 
mg / l vann. Produktet er ikke klassifisert som farlig for fisk i slike eksponeringsforhold. 
Akutt toksisitet for vann krepsdyr: 
EC50-verdien (immobiliseringstest) for Daphnia magna, under betingelser med 48 timers eksponering, i 
henhold til retningslinjer fra OECD 202: over 79 mg / L vann. Produktet er ikke klassifisert som farlig for 
vannkrepsdyr under slike eksponeringsforhold. 
Akutt giftighet for alger: 
EC50-verdien (immobiliseringstest) for alger, Selenastrum capricornutum, i forhold til 72 timers 
eksponering, i henhold til retningslinjer fra OECD 201: over 79 mg / L vann. Produktet er ikke klassifisert 
som farlig for vannalger under slike eksponeringsforhold. 
Akutt toksisitet for aktive sedimentasjonsmikroorganismer: 
EC50-verdien (test av reduksjon av oksygenbehov) for aktive sedimenteringsmikroorganismer under 
betingelser av 3 timers eksponering, i henhold til retningslinjer fra OECD 209: over 790 mg / L vann. 
Produktet er ikke klassifisert som farlig for aktive sedimenteringsmikroorganismer under slike 
eksponeringsforhold. 
Kronisk toksisitet i vannet 
Ingen produktdata tilgjengelig.  
Giftighet for mikroorganismer 
Ingen produktdata tilgjengelig. 
Giftighet for organismer i Landsmiljø 
Ingen data tilgjengelig. 
Giftighet for atmosfærisk miljø 
Ingen produktdata tilgjengelig. 

 
12.2. Persistens og nedbrytbarhet 
Ingen produktdata tilgjengelig. 
Data for gips 
Stoffet er ikke et ikke-organisk produkt. Biologisk nedbrytning er ikke kjent, siden metodene som er 
benyttet for å bestemme bionedbrytbarhet ikke er anvendelige for ikke-organiske stoffer. 

12.3 Bioakkumuleringspotensial. 
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Ingen produktdata tilgjengelig. 
I tråd med testresultatene er ikke kalsiumsulfat utsatt for bioakkumulering. 

 
12.4. Mobilitet i jord 
Ingen produktdata tilgjengelig. 
Kalsiumsulfat løses opp i vann. Etter å ha nådd vann kan den vandre til grunnvann. 

 
12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering 
Blandingen inneholder ikke stoffer klassifisert som PBT eller vPvB. 

 

12.6. Andre skadevirkninger 
For normal bruk utgjør det ingen fare for vannmiljøet. 

 

AVSNITT 13: AVHENDING 
13.1 metoder for Avfallstreatment 
Håndtering av produktavfall 
Ikke slipp ut i kloakksystemet, kloakk, grøfter, vannløp. Ikke kast med kommunalt avfall.   
Produktet og emballasjen skal kastes på en sikker måte, på et passende sted, i tråd med relevante 
forskrifter. Avfallsminimering anbefales. 
Avfallsklassifisering: 
Produsenten anbefaler følgende klassifisering: 
Ubrukt produkt: 
17 - avfall fra konstruksjoner, overhaling og demontering av konstruksjonsstrukturer og veginfrastruktur 
(inkludert jord og jord fra forurensede terreng). 
17 08 - Byggematerialer som inneholder gips 
17 08 02 - Anleggsmaterialer som inneholder gips, annet enn de som er oppført i 17 08 01 
Brukt produkt: 
17 - avfall fra konstruksjoner, overhaling og demontering av konstruksjonsstrukturer og veginfrastruktur 
(inkludert jord og jord fra forurensede terreng). 
17 09 - Annet avfall fra konstruksjoner, overhalinger og demontering 
17 09 04 - Blandet avfall fra konstruksjoner, overhalinger og demontering, annet enn det som er oppført i 
17 09 01, 17 09 02 og 17 09 03 
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Emballasje: 
15 - Emballasje avfall; absorbenter, tørkekluter, filtreringsmaterialer og vernetøy som ikke er tillatt i 
andre grupper 
15 01 - Pakkeavfall (inkludert selektivt innsamlet kommunalt emballasjeavfall) 
15 01 –01 - Papir- og papppakker 
Pakker etter grundig tømming kan brukes på nytt 
Metode for Avfallsgjevinning: 
Måten avfallsavvikling skjer på skal avtales med lokale renovasjonstjenester. 

 
SEKSJON 14: TRANSPORT INFORMASJON 

 
ADR / RID Vei- og jernbanetransport. 
I henhold til denne forskriften er produktet ikke klassifisert som farlig. 

 
14.1. FN-nummer 
Ikke bestemt. 

 
14.2. FNs Forsendelsesnavn 
Ikke bestemt. 

 
14.3. Transportfareklasse (r) 
Ikke klassifisert 

 
14.4. Pakkegruppe 
Ikke klassifisert 

 
14.5. Miljøfarer 
Gjelder ikke. 

 
14.6. Spesielle forholdsregler for brukeren 
Man bør unngå støv under transport ved å bruke produsentens emballasje. Beskytt mot fuktighet. 
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14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II til MARPOL73 / 78 og IBC-koden 
Gjelder ikke. 

 
AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGULERING 

15.1. Forskrifter / lovgivning om sikkerhet, helse og miljø som er spesifikke for stoffet eller blandingen Lov 
av 25. februar 2011 om kjemikalier og deres blandinger. Journal of Laws 63, post 322, med endringer. 
Forskrift fra helseministeren av 20. april 2012 om merking av emballasje av farlige stoffer og farlige 
blandinger samt visse blandinger (Journal of Laws 2014 nr. 0 post 445). 
Forordning fra helseministeren av 10. august 2012 om kriterier og måte å kvalifisere kjemikalier og deres 
blandinger på. Journal of Laws 2012, nr. 0, post 1018. 
Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, 
evaluering, autorisasjon og begrensning av kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk 
kjemikalieagentur, om endring av direktiv 1999/45 / EF og om opphevelse Rådets forordning (EØF) nr. 
793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769 / EØF og kommisjonsdirektiv 
91/155 / EØF, 93/67 / EØF, 93/105 / EF og 2000/21 / EF (endring av Journal of Laws L 136 av 29.5.2007 med 
endringer, med særlig vekt på KOMMISSJONSFORORDNING (EU) nr. 453/2010 av 20. mai 2010 om endring 
av forordning (EF) nr. 1907/2006 av Europaparlamentet og Rådet for registrering, evaluering, autorisasjon 
og begrensning av kjemikalier (REACH) Journal of Laws UE L133 av 31.5.2010). 
Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking 
og emballasje av stoffer og blandinger, om endring og opphevelse av direktiver 67/548 / EØF og 1999/45 / EF, 
og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006 (Journal of Laws L 353 av 31.12.2008). 
ERKLÆRING OM REGERINGEN datert 16. januar 2009 om ikrafttredelse av vedlegg A og B til den europeiske 
avtalen om internasjonal transport av farlig gods på vei (ADR), utdypet i Genève 30. september 1957 
(Journal of Laws 2009 , 27, 162, med endringer). 
Regulering av arbeids- og sosialpolitiministeren datert 6. juni 2014 om de høyeste tillatte konsentrasjoner 
og intensiteter av helsemessige faktorer i et arbeidsmiljø. Journal of Laws 2012, post 817. 

 Forordning fra økonomiministeren datert 21. desember 2005 om de generelle kravene til midlene til 
personlig beskyttelse (Journal of Laws 2005 nr. 259 post 2173). 
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Kunngjøring av ministeren for økonomi, arbeids-og sosialpolitikk datert 28 august, 2003 på 
Kunngjøring av uniform tekst av regulering av arbeids-og sosialpolitikk på de generelle forskriftene til 
yrkesmessig helse og sikkerhet. Journal of Laws 2003 no. 169, vare 1650, som endret. 
Regulering av helseministeren datert 30 desember, 2004 på yrkesmessig helse og sikkerhet 
knyttet til forekomsten av kjemikalier på arbeidsplassen (Journal of Laws of 2005.11.86 som endret in Journal 
of Laws 2008.203.1275). 
Act av 14 desember, 2012 på avfall (Journal of Laws 2013 nr. 0, punkt 21, som endret). 
ACT av 13 juni, 2013 på emballasje og emballasje avfallshåndtering. Journal of Laws 2013, vare 888. 
REGULERING av ministeren for miljøet datert 9 desember, 2014 på katalogen av avfall. 
Journal of Laws 2014, nr. 9 element 1923. 
Kommisjonen direktive no. 2000/39/EC, 2006/15/EC and2009/161/EU etablere første, andre og tredje 
en liste over grenseverdier for yrkesmessig eksponering 
Kunngjøring av helseministeren av 12 januar 2015 på kunngjøringen av uniform tekst av regulering av 
helseministeren på kriterier og måte klassifisering av kjemikalier og andre typer 
sine blandinger, element 208. 

 15.2 kjemisk SAFETY vurdering 
 Vurdering av kjemikaliesikkerhet – ikke utført for produktet. 

AVSNITT 16: ANNEN INFORMASJON 
16.1 viktige endringer sammenlignet med forrige utgave 
Sammenlignet med forrige utgave, er produktklassifisering ikke endret. 
Produktet  er ikke  klassifisert  som  en  blanding farlig  for  helse  og  miljø  eller  på grunn  av  dens  fysiske-
kjemiske egenskaper. 
I §  8  en har  spesifisert  DNEL og pneC  verdier  for  . I  §  11  en har  lagt til informasjon  om giftig aktivitet av. I § 12 
1 har lagt til litt informasjon om økotoxiske aktivitet av. 

Sikkerhetsdatablad tilgjengelig på anmodning fra en bruker som utfører 
forretningsvirksomhet. Kilder til primær data for utarbeidelsen av 
sikkerhetsdatabladet: 
RTECS datamaskin database/register av toksiske effekter av kjemiske stoffer/, utarbeidet av National Institute 
for yrkesmessig sikkerhet og helse, 2005. 
Computer database-sikkerhets data blad av farlige stoffer, utarbeidet av Central Ap Protection Institute-
National Research Institute, 2004. 
"Skadelige faktorer i et arbeidsmiljø-permissibel verdier"-Ed. sentral Ap Protection Institute-National Research 
Institute,  2003. EINECS datamaskin database 2012. 
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Erklæring 
Dette data  bladet for produktsikkerhet  er  utarbeidet  i  tråd med  artikkel  31  og  vedlegg  II  i    regionale  (EC) no. 
1907/2006  (Reach),  som  endret. All  informasjon  og alle  instruksjoner heri  er  basert  på  den  nåværende      
vitenskapelige  og  tekniske kunnskapen    fra  den datoen som er  angitt  i  dette  arket. 
Informasjonen heri er pålitelig under forutsetning av at produktet brukes i de foreskrevne forhold og i tråd med 
spesifikasjonene som er angitt på emballasjen eller i litteraturen som inneholder de tekniske retningslinjene. 
For all annen bruk av produktet, sammen med andre produkter eller i andre prosesser, skal brukeren eller 
personene som har dette arket, være  ansvarlig, avhengig av omstendighetene. 
Personer som holder dette arket skal være ansvarlig for å sørge for at informasjonen heri er riktig lest og 
forstått av personer, som kan bruke, flytte, lagre, fjerne eller på noen måte komme i kontakt med produktet. 
Hvis mottakeren oppretter, som resultat, et annet produkt som inneholder dette produktet, skal mottakeren 
utelukkende være ansvarlig for å overføre all relevant informasjon  i  dette  sikkerhets  data  bladet  til  sitt  
eget  sikkerhets  data  blad  av    produktet  i  tråd  med Forordning (EC) nr. 1907/2006. 
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