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1. ARBEIDSMILJØET 

Personlig verneutstyr, spesielle tiltak mot yrkesskader ved montering/bygging, allergiutvikling etc. 

Bruk hansker og vernebriller ved bearbeiding 

Relevante sikkerhetssetninger / sikkerhetssetninger 

 Ingen 

Henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner 

 Ingen 

 

Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.  

Passende brannslukningsmidler er vanntåke, skum, tørris, pulver 

Brennende materiale kan avgi kvalmende røyk 

Brannslukkere bør anvende åndrettsvern og vernebriller 

Produktet oppbevares/holdes vekk fra varme eller antennelseskilder 

 

2. INNEMILJØET 

Anbefalt utluftingstid 

  

Emisjon 

Partikler eller fibre:  

Hudkontakt -Vask huden godt med mild såpe og vann  

Øyekontakt -Skylle med masse vann 

Gasser:   

  

 

3. MILJØDEKLARASJONER OG MILJØMERKER, ECOPRODUCT 

Miljødeklarasjon, miljømerking 

Foreligger ikke 

Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1) 

Inneklima:        

Helse- og miljøfarlige stoffer:       

Ressursbruk:       

Drivhuseffekt:       

 

4. MILJØPÅVIRKNING 

Ressursutnyttelse 

Ikke kjent 

Tropiske tresorter oppført på Regnskogfondets liste 
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5. OPPLYSNINGER OM PRODUKTETS INNHOLD OG SAMMENSETNING 

Stoffer oppført på prioritetslisten 

Ingen 

Kommentarer 

Gummi-forbindelse. Blanding av nitril-gummi, bløtgjører, fyllmasse og additiver. Festetape består av PVC belagt med vannbasert 
akryllim på begge sider. 

Farlige spaltningsprodukter ved brann eller termisk dekomponering: karbonmonoksid, karbondioksid, hydrogencyanid, 
nitrogenoksider og små mengder av alifatiske og aromatiske hydrokarboner. Fordamningsproduktene må vurderes som toksiske. 

Stabil ved normalt trykk og omgivelsestemperatur. 

Mansjetter for rask, enkel og sikker tetting av Glava Dampsperre rundt elbokser i tak og vegg.  

 

6. AVFALLSBEHANDLING 

Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten 

Produktet er ikke klassifisert som farlig avfal 

  

7. ANSVARLIG FIRMA 

Produsent/importør GLAVA® AS 

Adresse P.O. Box F 

Postnr. og poststed 1801 Askim 

Telefon +47 69 81 84 00 

E-post POST@GLAVA.NO  

Internett www.glava.no 
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