
 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator
Handelsnavn ZERUST® EXCOR® VALENO® VCI Folie
Registreringsnummer (REACH) ikke anvendelig (produkt)
Andre identifikasjonsmåter
Beskyttelsestyper:: E, E2, E-Cl, E-H, A, A-Cl, A(M), MM, MM-Cl, MM-FS, NE(C), NE(S), TP.
Inkludert EXCOR® VALENO® CAMPO® Folie.
Alternativt/alternative navn Ingen

1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot
Identifiserte relevante bruksområder emballasjematerialer

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet
EXCOR GmbH
Tonlandstr. 2
34346 Hann. Münden
Tyskland

Telefon: + 49 (0)5541 / 7062-00
Telefaks: + 49 (0)5541 / 7062-10
e-post: info@excor.de
Nettside: www.excor.de

e-post  (kvalifisert person) reach@excor.de

 AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen
Ikke relevnt (produkt).

2.2 Merkingselementer
Merking i henhold til forskrift (EF) nr. 1272/2008 (CLP)
ikke påkrevet

2.3 Andre farer
Brennbar.

 AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.1 Stoffer
ikke relevnt (produkt)

3.2 Informasjon i henhold til REACH artikel 33
Ingen såkalt spesielt farlige stoffer brukes (SVHC-stoffer) som nevnes i "liste over stoffer med særlig skadeli-
ge egenskaper" (listen ble opdateredes senest: 2018-06-27) eller i ECHA i bilag XIV REACH (stoffer som skal
virderes for tillatelse, seneste utgave 2017/999/EU).

 AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak
Etter innånding
Sørg for frisk luft.
Etter hudkontakt
Vask hendene etter bruk.
Etter øyekontakt
Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
Etter svelging
Skyll munnen. Ikke fremkall oppkast.
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4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

VED SVELGING: Symptomer og virkninger er ikke kjent per i dag.
VED INNÅNDING: Symptomer og virkninger er ikke kjent per i dag.
VED KONTAKT MED ØYNENE: Symptomer og virkninger er ikke kjent per i dag.
Etter hudkontakt: Symptomer og virkninger er ikke kjent per i dag.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig
Førstehjelp, dekontaminering, symptombehandling.

 AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak

5.1 Slokkingsmidler
Egnede slokkingsmidler
Uegnede slokkingsmidler
full vannstråle

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen
Farlige forbrenningsprodukter
karbondioksid (CO2), karbonmonoksid (CO), nitrogenoksider (NOx)

5.3 Råd til brannmannskaper
Unngå innånding av røyken som oppstår ved brann eller eksplosjon. Koordiner brannslokningstiltakene i forh-
old til omgivelsen. Bekjemp brannen med normal forsiktighet på behørig avstand. Ikke la slukkevannet renne
ned i kanaler og vann eller vassdrag. Forurenset slukkevann skal sammles separat.

 AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner
Fjerning av tennkilder. Generell lufting.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø
Forurenset vaskevann må holdes tilbake og kjøres bort.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing
Ikke anvendelig.

6.4 Henvisning til andre avsnitt
Farlige forbrenningsprodukter: se avsnitt 5. Personlig verneutstyr: se avsnitt 8. Uforenlige materialer: se av-
snitt 10. Henvisninger vedrørende avfallshåndtering: se avsnitt 13.

 AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering
Anbefalinger
• Tiltak for å hindre brann samt aerosol- og støvdanning
Generell lufting. Unngåelse av tennkilder.
Instruks for allmenn hygiene på arbeidsplassen
Vask hendene etter bruk. Ikke spis, drikk eller røyk på arbeidsplasser.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter
Håndtering av følgende risikoer
Lagringsbetingelser
Unngåelse av tennkilder.
Øvrige sikkerhetsrelevante parametere: Ingen.
Uforenlige stoffer eller stoffblandinger
Følg instrukser for samlagring. Uforenlige materialer: se avsnitt 10.
• Verne mot ytre eksponering, som
varme, kulde, fuktighet, direkte lysstråling
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Hensiktsmessige oppsamlingsteknikker.
7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Emballasjematerialer.

 AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personbeskyttelse

8.1 Kontrollparametere
Nasjonale grenseverdier
Grenseverdier for eksponering på arbeidsplassen
Ingen opplysninger er tilgjengelige.

8.2 Eksponeringskontroll
Hensiktsmessige tekniske kontroller
Generell lufting.
Individuelle vernetiltak (personlig verneutstyr)
Vern av øyne/ansikt
Ikke relevant.
Hudvern
• håndvern
Ikke relevant.
• øvrige vernetiltak
Bruk av forebyggende hudbeskyttelse (hudkrem/salver) anbefales. Vask hendene etter bruk.
Åndedrettsvern
Ikke relevant.
Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen
Henvisninger vedrørende avfallshåndtering: se avsnitt 13.

 AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper
Utseende
Fysisk tilstand fast
Farge forskjellige: gul - grønn - blå - fargeløs
Lukt karakteristisk
Øvrige fysiske og kjemiske parametere
ph-verdi ikke bestemt
Smeltepunkt/frysepunkt >100 °C
Startkokepunkt og kokeområde ikke bestemt
Flammepunkt ikke anvendelig
Fordampingshastighet ikke bestemt
Antennelighet (fast stoff, gass) 0 prosent (masse) av innholdet er brannfarlige
Eksplosjonsgrensen til støv/luft-blandinger ikke bestemt
Damptrykk ikke bestemt
Tetthet 0,9 – 0,98 g/cm³
Løselighet(er) ikke bestemt
Fordelingskoeffisient ikke anvendelig
n-oktanol/vann (log KOW) ikke anvendelig
Selvantenningstemperatur ikke bestemt
Nedbrytningstemperatur >230 °C
Viskositet ikke relevant  (fast stoff)
Eksplosjonsegenskaper ingen
Oksidasjonsegenskaper ingen

9.2 Andre opplysninger Det foreligger ingen ytterligere opplysninger.
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Ingen.

 AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Når det gjelder inkompabilitet: se "Forhold som skal unngås" og "Uforenlige materialer".

10.2 Kjemisk stabilitet
Materialet er stabilt under normale omgivelsesforhold og ved forventede lagrings- og håndteringsbetingelser
med hensyn til temperatur og trykk.

10.3 Mulighet for farlige reaksjoner
Ingen farlige reaksjoner er kjent.

10.4 Forhold som skal unngås
Det er ingen kjente spesifikke forhold som må unngås.

10.5 Uforenlige materialer

Oksidasjonsmidler
Brukes ikke sammen med Sekundære aminer / skjulte sekundære aminer (Type: E, E-Cl, E(H), MM, MM-Cl,
MM-FS, TP)

10.6 Farlige nedbrytningsprodukter
Hydrogencyanid (HCN), Spor (ved nedbrytning i oksygenfattige forhold).
Farlige forbrenningsprodukter: se avsnitt 5. Farlige nedbrytningsprodukter som kan oppstå ved bruk, lagring,
spill og oppvarming, er ikke å forvente.

 AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om giftige virkninger

Klassifisering i henhold til GHS (1272/2008/EF, CLP)
Dette produktet oppfyller ikke kriteriene for klassifisering i henhold til forskrift nr. 1272/2008/EF.
Akutt giftighet
Skal ikke klassifiseres som akutt giftig.
Etsing/hudirritasjon
Skal ikke klassifiseres som etsende/irriterende for huden.
Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon
Skal ikke klassifiseres som alvorlig skadelig for øyet eller som øyeirriterende.
Sensibilisering av luftveiene eller huden
Skal ikke klassifiseres som innåndings- eller hudallergen.
Oppsummering av evalueringen av CMR-egenskaper
Skal hverken klassifiseres som skadelig for arvestoffet i kjønnsceller (mutagen), kreftfremkallende eller som re-
produksjonstoksisk.
Giftvirkning på bestemte organer (STOT)
Skal ikke klassifiseres som stoff med giftvirkning på bestemte organer.
Innåndingsfare
Skal ikke klassifiseres som farlig ved aspirasjon.
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 AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet
Ingen data er tilgjengelig.
Bionedbryting
De relevante stoffene i stoffblandingen er lett biologisk nedbrytbare.

12.2 Persistens og nedbrytbarhet
Ingen data er tilgjengelig.

12.3 Bioakkumuleringsevne
Ikke anvendelig.

12.4 Mobilitet i jord
Ikke anvendelig.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
Denne stoffblandinger inneholder ingen stoffer som kan vurderes å være PBT- eller vPvB- stoffer.

12.6 Andre skadevirkninger
Ingen data er tilgjengelig.

 AVSNITT 13: Disponering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Opplysninger som er relevante for avfallshåndtering i vann
Ikke anvendelig.
Relevante lovbestemmelser om avfall
Avfallsliste
15 01 02 (emballasje av plast)
Bemerkninger
Vennligst følg gjeldende nasjonale og regionale bestemmelser. Avfall skal kildesorteres slik at det kommunale
eller nasjonale avfallshåndteringsselskapet kan håndtere hver avfallskategori separat.

 AVSNITT 14: Transportopplysninger

14.1 FN-nummer (ikke underlagt transportbestemmelsene)
14.2 FN-forsendelsesnavn ikke relevant
14.3 Transportfareklasse(r)

Klasse -

14.4 Emballasjegruppe ikke relevant
14.5 Miljøfarer ingen (ikke miljøfarlig i henhold til bestemmelsene for farlig gods)

14.6 Særlige forholdsregler ved bruk
Det foreligger ingen ytterligere opplysninger.

14.7 Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL og IBC-koden
Frakten er ikke ment for å transporteres i bulk.

Opplysninger for hver av FNs regelverksmaler
• Transport av farlig gods på vei, jernbane eller innlands vannvei (ADR/RID/ADN)
Ikke underlagt ADR, RID og ADN.
• Den internasjonale kodeks for transport av farlig last til sjøs (IMDG)
Ikke underlagt IMDG.
• Den internasjonale organisasjon for sivil luftfart (ICAO-IATA/DGR)
Ikke underlagt  ICAO-IATA.
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 AVSNITT 15: Opplysning om bestemmelser

15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller
stoffblandingen
Lagring av farlige stoffer i mobile beholdere (TRGS 510) (Tyskland)
11 (brennbart solids).
Relevante EU-bestemmelser
• Direktiv for industriutslipp (VOCs, 2010/75/EU)
VOC-innhold 0 %

 AVSNITT 16: Andre opplysninger

Forkortelser og akronymer
Fork. Beskrivelser av forkortelser som er brukt

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation inté-
rieures (den europeiske avtale om internasjonal transport av farlig gods på innlands vannveier)

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (den europeiske avta-
le om internasjonal veitransport av farlig gods)

CLP Forskrift (EF) 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (Classification, La-
belling and Packaging)

CMR Carcinogenic, Mutagenic or toxic for Reproduction (kreftfremkallende, mutagen eller reproduksjonstoksisk)

DGR Dangerous Goods Regulations (bestemmelsene for farlig gods) (se IATA/DGR)

GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" (globalt harmonisert system for klassifi-
sering og merking av kjemikalier) utviklet av de Forente Nasjoner (FN)

IATA International Air Transport Association (internasjonal forening for flytransport)

IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (bestemmelsene for transport av farlig gods med
fly)

ICAO International Civil Aviation Organization (internasjonal organisasjon for sivil luftfart)

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (internasjonal kode for transport av farlig gods til sjøs)

MARPOL Den internasjonale konvensjonen til forhindring av marin forurensning fra skip (fork. av "Marine Pollutant")

PBT Persistent, bioakkumulerende og giftig

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, vurdering, godkjenning og be-
grensning av kjemikalier)

RID Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (forskrifter vedrøren-
de internasjonal transport av farlig gods på jernbane)

TRGS Technische Regeln für GefahrStoffe (tekniske regler for farestoffer (Tyskland))

VOC Volatile Organic Compounds (flyktige organiske forbindelser)

vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (svært persistent og svært bioakkumulerende)

Viktige litteraturreferanser og datakilder
- Forskrift (EF) nr. 1907/2006 (REACH), endret ved 2015/830/EU
- Forskrift (EF) nr. 1272/2008 (CLP, EU-GHS)
- Dangerous Substances Directive (direktiv om farlige stoffer (67/548/EØF)
- Dangerous Preparations Directive (direktiv om farlige sammensetninger,1999/45/EF)

Liste over relevante setninger (kode og tekst som angitt i kapittel 2 og 3)
16.6 Andre opplysninger

Foreliggende opplysninger er basert på dagens kjennskap.
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Ansvarsfraskrivelse
Foreliggende opplysninger er basert på dagens kjennskap. Denne SDB er utarbeidet utelukkende for dette
produktet og skal utelukkende brukes for dette produktet.
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