SÄKERHETSDATABLAD
BRANDKLASSAD PYROLASTIC SILIKON
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FSM310
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01
MSDS PYROL

1. Namn på ämnet/preparat samt bolaget/företaget
Produktnamn:
Produktnummer:
Användningsområde:

Producent:
Importör:

Pyrolastic Brandklassad Silikon
FSM310
Silikon för tätning av fogar som kräver brand- och
röktät tätning, samtidigt tillåter betydande
flexibilitet
Firestopit Ltd, England
Eld & Vatten Sverige
Sävgatan 8a, 444 31 Stenungsund
Tel/Fax: 0303-65420
e-post: info@eldochvatten.com

2. Innehåll / Farliga egenskaper
Innehåll:

Innehåller silikonpolymer, brandhämmande material.

Farliga komponenter:

Methy Triethoxysitane 1-10%
CAS: 1185-55-3 [F] R11; [Xi] R36/38

3. Riskidentifikation
Risker:

Inga kända risker vid normalt användande

4. Första Hjälpen
Symptom:
Hudkontakt:
Ögonkontakt:
Inandning:
Förtäring:
Åtgärd:
Generellt:
Hudkontakt:
Ögonkontakt:
Inandning:
Förtäring:

Kan orsaka lätt irritation vid hudkontakt
Kan orsaka irritation och röda ögon
Kan orsaka irritation i halsen
Kan orsaka irritation i halsen och en känsla av tryck
över bröstet
Kontakta läkare vid besvär eller irritation
Tvätta omedelbart med tvål / vatten
Spola med vatten minst 15 minuter
Flytta till ren luft och vila.
Skölj munnen med vatten. Framkalla ej kräkning

www.eldochvatten.com

Sida 1 av 3

SÄKERHETSDATABLAD
BRANDKLASSAD PYROLASTIC SILIKON

5. Brandbekämpningsåtgärder
Släckmedel:
Speciell utsatthet:

Lämpligt släckningsmedel för omgivande material.
Använd andningsmask

6. Åtgärder vid spill
Samla upp mekaniskt, med sand eller absorberande material. Lämna till återvinningsstation.
Hindras från att komma i avlopp eller vattendrag.

7. Hantering och lagring
Normal aktsamhet för att undvika hud- och ögonkontakt. Förvaras i väl tillsluten behållare i
torr, ventilerad miljö, +5-25°C. Annan förvaring minskar dramatiskt lagringstiden och
garantin för funktionell produkt minskar. Förvaras endast i originalförpackning.

8. Exponering och personligt skydd
Vid ändamålsenlig användning finns inga kända hälsorisker.
Personligt skydd:
Andningssystem
Inte nödvändig, sörj för god ventilation.
Hud, kropp, händer
Skyddshandskar och arbetskläder
Ögon
Skyddsglasögon. Säkerställ att ögondusch finns
tillgängligt.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper
Fysikaliskt tillstånd, färg, lukt:
Färg:
Lukt:
Avdunstning:
Oxidering
Densitet:
Löslighet i vatten:
Viskositet:
Kokpunkt:

10.

Pasta, härdande
Vit, grå, svart
Knappt märkbar
N/A
Icke oxiderande (enl. EC kriterier)
1.17 g/cm3
Olöslig
Hög
100 °C

Stabilitet och reaktivitet
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Stabilitet:

Stabil under rekommenderade hanterings- och
förvaringsförhållande
Värme, direkt solljus, fuktig luft
Starkt oxiderande material. Stark syra
Vid förbränning bildas giftig rök bestående av
koldioxid & kolmonoxid

Tillstånd som bör undvikas:
Inkompatibla material:
Riskabel nedbrytning:

11.

Toxikologisk information

Utsatthet:
Omedelbar giftighet:

Se punkt 4 i detta dokument
Inga kända effekter
.

12.

Miljöinformation

Ekotoxikologisk information saknas för produkten som sådan. Förhindra utsläpp i avlopp
eller vattendrag.

13.

Avfallshantering

Förhindra utsläpp i avlopp eller vattendrag. Lämna för omhändertagande eller destruktion
enligt lokala föreskrifter.

14.

Transportinformation

Produkten är inte klassificerad som farligt gods för väg, järnväg, sjö eller flygtransport.

15.

Gällande föreskrifter

Produkten är inte märkningspliktig.

16.

Annan information

Varningssymboler:
Tänkt användningsområde:
Bruksanvisning.
Risker enligt punkt 2:

Annan information.

Inga särskilda varningar
Fogning/tätning med brandmotstånd
Se etikett på produkt eller särskilt dokument
R11: Lättantändlig
R36/38: Kan orsaka irritation i ögon och vid
hudkontakt.
Tekniskt datablad och hemsida. Dokumenter
ärutarbetat av Eld & Vatten. Databladet är utformat
i 16 punkter och är en godkänd EU-standard.
Innehållet är översatt från producentens egna
datablad på engelska. Databladet är utformat i
hänseende till bästa tillgängliga information dock
utan ansvar för saknad eller felaktig information.
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