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1. Identifikation af produktet og virksomheden 

 
HANDELSNAVN: VARME ISOLATION pasta   vare nr. 60008 
Anvendelse:  Svejsebeskyttelses pasta  

Leverandør:  METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220 Brabrand, tlf. 8624 2000, fax  8624 3155 

 

 

2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer 

 

Produktet består af keramiske pulvere. 

Produktet indeholder ingen skadelige stoffer. 

 
Kemisk navn:  CAS nr.: %:  Fareklassificering: 
-  - -  - 
 
 

3. Fareidentifikation 

 

Ved forskriftmæssig brug af produktet er der ingen kendte farer.  

 

 

4. Førstehjælpsforanstaltninger 

 

Hudkontakt:  Ingen nødvendige forholdsregler 

Øjenkontakt:  Skyld det åbne øje under rindende vand i adskillige minutter og konsulter læge.  

Indtagelse:  Skyld munden med vand og drik rigeligt, ved utilpashed - konsulter læge. 

 

 

5. Brandbekæmpelse 

 

Slukningsmidler:  Alle slukningsmidler er egnede. 

Særlige farer:   - 

Beskyttelsesudstyr til slukningspersonel: - 

 

 

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld 

 
Personlige sikkerhedsforanstaltninger:  - 

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:  Fortynd med meget vand, må ikke udledes ufortyndet i kloakeringen. 

Metoder til oprydning:  Opsamles med mekanisk udstyr 
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7. Håndtering og opbevaring 

 

Håndtering:   - 

Tekniske forholdsregler:  - 

Tekniske forholdsregler ved opbevaring: - 

Opbevaringsbetingelser:  Beholder skal være lukket. Opbevaring i frostsikkert rum. 

 

 

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 

 

Tekniske foranstaltninger:   - 

 

Kemisk navn:  Grænseværdi:  Anmærkning:  Reference: 
-  -  -  - 

 

 

Personlige værnemidler:  
Generelt: Indeholder ingen stoffer i mængder, der kræver personlige beskyttelsesforanstaltninger. Holdes 

adskilt fra nærings- og nydelsesmidler. 

Hudbeskyttelse: - 

Øjenbeskyttelse: - 

Åndedrætsbeskyttelse: - 

 

 

9. Fysiske og kemiske egenskaber 

 

Udseende:  Lys/klar pasta 

Lugt:  Mild 

pH:  koncentrat 

Frysepunkt:  0oC 

Flammepunkt:  - 

Eksplosionsgrænser: - 

Relativ massefylde: ca. 2,00 g/ml  

Damptryk:  - 

Opløselighed:  Opløselig i vand  

Andre oplysninger: - 

 

 

10. Stabilitet og reaktivitet 

 

Termisk opløsning:  Ved opvarmning frigøres vand. 

Farlige reaktioner:  Ingen ved forskriftmæssig anvendelse. 

Farlige nedbrydningsprodukter: Ingen ved forskriftmæssig anvendelse. 
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11. Toksikologiske oplysninger 

 
Korttidsvirkning:   Ingen toksikologisk effekt 
Langtidsvirkning:   Ingen toksikologisk effekt 

 

 

12. Miljøoplysninger 

 

Mobilitet:   - 

Nedbrydelighed:  Produktet skaber ikke problemer i rensningsanlæg. 
Økotoksicitet:   Vandfareklasse: 1 

 

 

13. Bortskaffelse 

 

Bortskaffelse:    Kan bortskaffes som husholdningsaffald  EAK 12 01 99 

Forurenet emballage: Kan bortskaffes som husholdningsaffald  EAK 12 01 99 

 

 

14. Transportoplysninger 

 

Ingen transportmæssige begrænsninger 

 
 

15. Oplysninger om regulering 

 

Faremærkning: Ingen mærkning  

 

R-Sætninger:  - 

 

S-Sætninger:  - 

 

Anden mærkning: Vandfareklasse: 1 

 

 

16. Andre oplysninger: 

 

Unge under 18 år må som hovedregel ikke arbejde med dette produkt. Brugeren skal være grundigt instrueret i arbejdets 

udførelse, produktets farlige egenskaber samt nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Nærværende sikkerhedsdatablad skal 

være bekendt. 

 

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på oplysninger bekendt af os på udarbejdelsesdatoen og er afgivet i god 

tro og under forudsætning af, at produktet anvendes under normale forhold og i overensstemmelse med emballageetikettens 

anvisninger eller i relevant teknisk litteratur. Enhver anden brug af produktet, evt. i kombination med andre produkter eller 

processer, sker på brugerens eget ansvar. 


