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 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET
 

1.1 Produktbeteckning/Handelsnamn: AQUAPANEL Armeringsnät 1m 
 
1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från 
Produktnummer Kus0028 
Användning av produkten Produkten används som ett förstärkande material. 
Begränsningar av 
användningen 

Byggnadsmaterial 

 
1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad 
Leverantör 
Företag Knauf Danogips GmbH 
Postnr/Ort 296 80 Åhus 
E-mail hakan.carlson@knaufdanogips.se 
Telefon 044-287826 
Fax 044-287891 
Kontaktperson Håkan Carlson 
Nödtelefon Ring 112 – Begär Giftinformationscentralen 
 
Tillverkare 
Företag KNAUF USG Systems GmbH & Co. KG 
Adress Zur Helle 11 
Postnr/Ort D-58638 Iserlohn 
Land Tyskland 
E-mail urban-finking.gefstoff@t-online.de 
Telefon +49-(0)2374-50360 
Fax + +49-(0)2374-5036300 
Telefon  
Teknisk informationsservice 

+49-(0)2374-50360 

Nödtelefon Giftinformationscentralen i Berlin +49-(0)30-30686 790 
 
 2. FARLIGA EGENSKAPER 
 
Produktdefinition: Blandning 
 
2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen 
2.1.1 Klassificering enligt EG-direktiven (67/548/EG, 1999/45/EG)  
Produkten uppfyller inte kriterierna för att klassificeras som farlig.  
 
2.1.2 Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 
Produkten uppfyller inte kriterierna för att klassificeras som farlig.  
 
2.2 Märkning enligt KIFS 2005:7 
Produkten är ej märkningspliktig. 
 
2.3 Andra faror 
Tillfällig irritation av övergående karaktär kan inte uteslutas om fiberdamm kommer i kontakt med ögonen, huden 
eller de övre luftvägarna. Produkten uppfyller inte kriterierna för PBT eller vPvB. 
 
 3. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR
 
3.1 Blandning 
REACH registreringsnummer: Ingredienserna kräver inte registrering enligt förordningen (EG) nr 1207/2006 
(REACH), eller registrering är planerad vid en senare tidpunkt. 
N
r 

Ämnesnamn EG-
nummer 

CAS- 
nummer 

REACH- 
reg. 
nummer

Konc. 
vikt-(%) 

Faro- 
klassificering  

CLP- 
klassificering 

- - - - - - - - 
Hygieniska gränsvärden framgår under avsnitt 8 om sådana finns. 
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3.1.1 Beskrivning av produkten 
Denna produkt är ett glasfilament med en fiberdiameter av > 3 μm, belagt med en vattenbaserad dispersion av 
styren/butadien. 
 
3.1.2 Ämnen som utgör en fara för hälsa och miljö enligt direktiv 67/548/EEG 
Blandningen innehåller inga farliga ämnen som är avsedda att frigöras under rimligen förutsebara  
användningsförhållanden. 
 
3.1.3 Ämnen som utgör en fara för hälsa och miljö förordning (EG) nr 1272/2008 
Blandningen innehåller inga farliga ämnen som är avsedda att frigöras under rimligen förutsebara  
användningsförhållanden. 
 
3.2 Övrig information 
Produkten innehåller följande ämnen i koncentrationer ≥ 1 % för vilka det finns nationella hygieniska gränsvärden  
(se avsnitt 8.1): Fiberdamm, misstänks inte bidra till en cancerframkallande effekt. De fibrer som används i denna 
produkt omfattas inte av direktiv 97/69/EG. 
 
 4. FÖRSTA HJÄLPEN 
 
4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen 
Generellt Inga 
Inandning Inga speciella åtgärder kräv vid avsedd användning. 
Hudkontakt Tvätta omedelbart med tvål och vatten och skölj noga. Kontakta läkare om hudirritation 

kvarstår. 
Kontakt med 
ögonen 

Om fiberdamm kommer in i ögonen, håll ögonlocken brett isär och skölj med en mjuk 
vattenstråle i 5 - 10 minuter. Uppsök ögonläkare. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går 
lätt att göra. Gnugga inte ögat, hornhinneskada kan uppstå vid mekanisk stress. 

Förtäring Inga speciella åtgärder kräv vid avsedd användning. 
 
4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda 
Tillfällig irritation av övergående karaktär kan inte uteslutas om fiberdamm kommer i kontakt med ögonen, huden 
eller de övre luftvägarna. (t.ex. sveda, tårflöde, klåda). 
 
4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs 
Meddelande till 
läkare 

Ej relevant  

Speciella 
behandlingar     

Inga specifika åtgärder krävs. 

 
 
 5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER 

5.1 Släckmedel 
5.1.1  
Lämpliga 
släckmedel 

Spridd vattenstråle, pulver, koldioxid, alkoholbeständigt skum. 

5.2.2  
Olämpliga 
släckmedel 

Använd ej full vattenstråle. 

 
5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra 
I händelse av brand kan kolmonoxid, koldioxid samt nedbrytningsprodukter från ofullständig förbränning frigöras. 
 
5.3 Råd till brandbekämpningspersonal 
Använd kemskyddsdräkt och självförsörjande andningsapparat i slutna utrymmen. 
 
5.4 Särskilda brandbekämpningsmetoder 
Ej relevant. 
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     6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP
 
6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer 
6.1.1 För personal som inte arbetar inom räddning 
Sörj för god ventilation. Undvik bildning av fiberdamm.  
 
6.1.1 För räddningspersonal 
Inga speciella åtgärder kräv vid avsedd användning. 
 
6.2 Miljöskyddsåtgärder 
Inga speciella åtgärder nödvändiga under normala användningsförhållanden.  
 
6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering 
Samla upp mekaniskt skyffel och sopborste. Undvik dammbildning. Uppsamlat material bortskaffas som ej farligt 
avfall. 
 
6.4 Hänvisning till andra avsnitt 
Se avsnitt 8 för personlig skyddsutrustning. 
Se avsnitt 13 för bortskaffande av avfall. 
 
 7. HANTERING OCH LAGRING 
 
7.1 Försiktighetsmått för säker hantering 
7.1.1 Råd om säker hantering 
Undvik bildning av fiberdamm. Mekanisk ventilation eller punktutsug kan behövas. 
 
7.1.2 Råd om allmän yrkeshygien 
Undvik kontakt med ögonen och huden. Tvätta händerna före raster och efter arbetet, använd hudkräm. 
  
7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet 
7.2.1 Råd om skydd mot brand och explosion 
Inga speciella åtgärder krävs. 
 
7.2.2 Lagringsbetingelser 
Förvaras på en torr plats. Skyddas från fukt. Skyddas från direkt solljus. 
 
7.2.3 Krav på lagerlokaler och förvaringskärl 
Beakta information om gemensam lagring om sådan finnes.  
 
7.2.4 Ytterligare information om lagringsförhållanden 
Lagra ej oförpackad produkt i förvaringstemperatur: - 10° C upp till + 50° C. 
 
7.3 Specifik slutanvändning 
Byggnadsmaterial: Produkten är endast avsedd för de användningsområden som nämns i avsnitt 1.2. 
 
8. BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar 
Hygieniskt gränsvärde: 
 
Ämnesnamn CAS nr. Typ ppm mg/m³ År Anmärkning 
Totaldamm inhalerbart  -- NGV (8 h) -- 10 2005 Fiber damm, inga 

bevis för 
cancerframkallande 
egenskaper  

Totaldamm respirabelt 
 
  

-- NGV (8 h) -- 5 1974 

NGV=Nivågränsvärde, KTV=Korttidsgränsvärde 
 
8.2 Begränsning av exponeringen 
8.2.1 Lämpliga tekniska kontrollanordningar 
Vid bearbetning och behandling av produkten kan fiberdamm uppstå och gränsvärdet måste därför observeras. 
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Tekniska åtgärder och korrekta arbetsmetoder bör prioriteras framför användning av personlig skyddsutrustning 
utrustning. Se även avsnitt 7.1. 
Alla hanteringsmoment som kan generera damm måste förses med en frånluftsventilation på objektet som bearbetas 
(initieringspunkten). 
Metoderna för att mäta kemiska ämnen i luften på arbetsplatsen skall uppfylla de allmänna kraven i EN 481, 
EN 482 och EN 689.  
 
8.2.2 Individuella skyddsåtgärder, t ex personlig skyddsutrustning 
Andningsskydd 
 

Vid dammbildning använd en halvmask med partikelfilter, filter FFP1 eller halv-
/kvartsmask (partikelfilter P1). 

Ögonskydd/ 
ansiktsskydd 

Använd tättslutande skyddsglasögon i enlighet med EN 166 om damm frigörs. 
 

Handskydd Arbetshandskar som skyddar mot mekaniska skador.  
Arbetshandskar av kromfritt läder eller nitrilimpregnerade bomullshandskar. 
Använd skyddshandskar enligt standard EN 374. 

Hudskydd Heltäckande skyddskläder. 
Termisk fara  
 

Ej relevant. 

8.2.3 Begränsning av miljöexponeringen 
Se avsnitt 6. 
 
9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER
 
Form Fast material. 
Färg Ljusblå. 
Lukt Luktfri. 
Luktgräns Ej tillgängligt. 
pH (produkt) Ej relevant. 
pH i vattenbaserad lösning Ej relevant. 
Smältpunkt / 
smältpunktsintervall (°C) 

Ej relevant. 

Mjukningspunkt (°C) 690 - 840 
Inledande kokpunkt och 
kokintervall (°C) 

Ej relevant. 

Flampunkt, sluten bägare Ej relevant. 
Avdunstningshastighet Ej relevant. 
Brandfarlighet (fast, gas) Ej relevant. 
Övre/nedre antändbarhet 
eller explosionsgränser 

Ej relevant. 

Ångtryck  (20°C) (mbar) Ej relevant. 
Ångdensitet  (20°C) Ej relevant. 
Densitet (g/cm³) (20°C) 2,6 
Löslighet i vatten Mycket låg. 
Löslig i: De flesta organiska lösningsmedel (ytbeläggning). 
Fördelningskoefficient 
oktanol/vatten 

Ej relevant. 

Självantändningstemperat
ur °C) 

Ej relevant. 

Sönderdelningstemperatur 
°C) 

från 200 (ytbeläggning) 

Explosiva egenskaper Ej relevant. 
Oxiderande egenskaper Ej relevant. 
 
9.2 Annan information 
Viskositet Ej relevant. 
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10. STABILITET OCH REAKTIVITET 
 
10.1 Reaktivitet Ej tillgängligt. 
10.2 Kemisk stabilitet 
 

Produkten är kemisk stabil under normala användnings- och lagringsförhållanden 
med hänsyn till temperatur och tryck.  

10.3 Risken för farliga 
reaktioner 

Inga kända farliga reaktioner under normala användningsförhållanden.  

10.4 Förhållanden som 
ska undvikas 

Inga kända under normala användningsförhållanden. 

10.5 Oförenliga material Inga oförenliga material kända. 
10.6 Farliga sönder- 
delningsprodukter 

Inga farliga nedbrytningsprodukter kända. 
För farliga förbränningsprodukter se avsnitt 5.2. 

 
 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION 
 
11.1 Information om de toxikologiska effekterna 
11.1.1 Toxikokinetik, metabolism och distribution 
Inga uppgifter finns tillgängliga för produkten. 
 
11.2 Akuta effekter (akut toxicitet, irritation och frätande egenskaper) 
LD50 råtta, oralt (mg/kg):           Inga data tillgängliga. 
LD50 råtta, dermalt (mg/kg):       Inga data tillgängliga. 
LC50 råtta, inhalation (mg/l/4h):   Inga data tillgängliga. 
Irriterande effekt på hud:             Inga data tillgängliga. 
Irriterande effekt på ögon:            Inga data tillgängliga. 
 
11.3 Allergiframkallande 
Inga uppgifter finns tillgängliga för produkten. 
 
11.4 Toxicitet vid upprepad dosering 
Inga data tillgängliga. 
 
11.5 CMR-effekter (cancerframkallande, mutagena, toxicitet för reproduktion) 
Carcinogenicitet: 
Glasfibrerna som används i produkten motsvarar inte den WHO-definition och/eller värdet på 
carcinogenicitetsindex som är ≥ 40. 
 
Mutagenicitet:  
Inga data tillgängliga. 
 
Toxicitet för reproduktion:  
Inga data tillgängliga. 
 
11.6 omfattande utvärdering av CMR-egenskaper hos ämnen som omfattas av registreringsplikten 
Inga data tillgängliga. 
 
11.7 Information om sannolika exponeringsvägar 
Inandning: möjlig exponering endast vid frigörelse av fiberdamm.  
 
11.8 Symptom som beror på fysiska, kemiska och toxikologiska egenskaper 
Tillfällig irritation av övergående karaktär kan inte uteslutas om fiberdamm kommer i kontakt med ögonen, huden 
eller de övre luftvägarna. (t.ex. sveda, tårflöde, klåda). 
 
11.9 Fördröjda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av korttids-och långtidsexponering 
Produkten har inte testats. 
 
11.10 Interaktiva effekter 
Ingen information om interaktiva effekter finns tillgänglig för produkten. 
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11.11 Allmänna anmärkningar 
Produkten har inte testats. 
 
12. EKOLOGISK INFORMATION 
 
12 Ekologisk information 
Produkten innehåller inga ämnen klassificerade som miljöfarliga. 
 
12.1 Akvatisk toxicitet: 
Test Värde/enhet (mg/l) Testmetod Exp. tid Art 
Fisk LC50 Ingen information tillgänglig. -- -- -- 
Daphnia EC50 Ingen information tillgänglig. -- -- Daphnia magna 
Alg IC50 Ingen information tillgänglig. -- -- Grönalg 
 
Miljöeffekter i reningsverk: 
Nedbrytningsprodukter från produkten kan till största delen finfördelas mekaniskt i reningsverk.  
 
12.2 Persistents och nedbrytbarhet 
Produkten är praktiskt taget olöslig i vatten. 
 
12.3 Bioackumuleringsförmåga 
Produkten har inte testats. 
 
12.4 Rörlighet i jord 
Produkten har inte testats. 
 
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen 
Ingen information tillgänglig. 
 
12.6 Andra skadliga effekter 
Ozonnedbrytande effekt:     Inga data tillgängliga. 
Fotokemisk ozonbildningseffekt:        Inga data tillgängliga. 
Växthuseffekt:         Inga data tillgängliga. 
AOX-råd:       Ej tillämpligt 
 
12.7 Ytterligare information 
Kemisk syreförbrukning (COD): Ingen information tillgänglig. 
Biokemisk syreförbrukning (BOD5): Ingen information tillgänglig. 
 
Inga ekologiska data finns tillgängliga för produkten. Produkten är praktiskt taget olöslig i vatten. 
 
Formuleringen innehåller föreningar enligt direktiven 2006/11/EG och 80/68/EEG: Inga. 
 
12. 8 Slutsats 
Produkten är inte miljöfarlig. 
 
 13. AVFALLSHANTERING
 
13.1 Avfallsbehandlingsmetoder 
Produkt 
Avfallshantering Rester, spill och ej rengjort tomemballage bortskaffas som glasavfall baserade på 

fibermaterial. 
Farligt avfall Nej 
 
Förpackning 
Avfallshantering Behållare skall tömmas. Fullständigt rengjorda förpackningar kan återanvändas.  
Speciella 
försiktighetsåtgärder 

Ej relevant 
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Europeiska avfallskatalogen (EWC) 
Avfallskod Avfallsbeteckning 
10 11 03 Glasfiberavfall  
15 01 01  Pappers- och pappförpackningar  
 
 14. TRANSPORTINFORMATION 
 
Produkten är inte farligt gods vid transport. 
 
 ADR/RID ADN/ADNR IMDG IATA 
14.1 UN-nummer Ej farligt gods Ej farligt gods Ej farligt gods Ej farligt gods 
14.2 Officiell 
transportbenämning 

-- -- -- -- 

14.3 Transport- 
klass(er) 

-- -- -- -- 

14.4 
Förpackningsgrupp 

-- -- -- -- 

14.5 Miljöfaror -- -- -- -- 
14.6 särskilda 
försiktighetsåtgärder 

-- -- -- -- 

Ytterligare 
information 

-- -- -- -- 

 
14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden 
Ej tillämpligt. 
 
 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER 
 
15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö 
Märkning enligt EG-direktivet 1999/45/EEG och KIFS 2005:7 finns under avsnitt 2. 
Säkerhetsdatablad är utformat enligt Bilaga II i REACH-förordningen (EG) 1907/2006 samt 
Kommissionens förordning (EG) nr 453/2010 bilaga I. 
 
Tillstånd Krävs ej 
Användningsbegränsning Inga 
Övrig EU-lagstiftning Produkten innehåller inga Seveso-ämnen, inga ozonnedbrytande ämnen och inga 

persistent organiska föreningar.  
Övrig svensk lagstiftning -- 
 
15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning 
Ej relevant för blandningar och artiklar. 
Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts för något ämne i produkten. 
 
 16. ANNAN INFORMATION 

LEVERANTÖRENS ANTECKNINGAR 
Säkerhetsdatablad framtaget och godkänt av Knauf Danogips GmbH. 
 
16.1 Rekommenderade begränsningar: Ej relevant. Levereras både för yrkesmässigt bruk och till allmänheten. 
 
16.2 Fullständig lydelse av R-fraser som nämns i punkterna 2.1.1 och 3.2.2 i säkerhetsdatabladet 
Ej tillämpligt 
 
16.3 Fulltext till de faroangivelser som avses i punkterna 2.1.2 och 3.2.3 i säkerhetsdatabladet 
Ej tillämpligt  
 
Ovanstående information beskriver uteslutande säkerhetskraven för produkten och är baserad på vår nuvarande 
kunskap vid tiden för översynen. Informationen är avsedd att ge dig råd om lämpliga säkerhetsåtgärder om 
produkten som omnämns i detta säkerhetsdatablad vid lagring, bearbetning, transport och bortskaffande.  
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Informationen kan inte överföras till andra produkter. Om produkten som nämns i detta säkerhetsdatablad blandas 
på något sätt eller med andra produkter eller hanteras på ett annat sätt än den är avsedd för, gäller informationen i 
detta säkerhetsdatablad inte nödvändigtvis för det nya utformade materialet. 
 
Revisionsöversikt 
Version Revisionsdatum  Ansvarig Ändringar 
-- -- -- -- 
 
 


