HMS-FAKTA
januar 2016
GLAVA® AS
Dette produktet er ikke klassifisert som farlig i henhold til CLP, og det er
derfor utarbeidet HMS istedenfor SDS for produktet.

Isolasjon

GLASSFIBERVEV PÅ RULL
1. ARBEIDSMILJØET
Personlig verneutstyr, spesielle tiltak mot yrkesskader ved montering/bygging, allergiutvikling etc.
Håndvern: Hansker og klær som dekker åpen hud for de som har følsom hud.
Øyevern Vernebriller er nødvendig når arbeid med glassfiberveven avgir fiberglasspartikler i form av støv.
Relevante sikkerhetssetninger / sikkerhetssetninger
Ingen
Henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner
Ingen
Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.
Passende brannslukningsmidler Vann, pulver eller skum

2. INNEMILJØET
Anbefalt utluftingstid
Ingen
Emisjon

Partikler eller fibre:

Potensielle kilder for kontaminering med dette produktet er ved inhalering av partikler/støv eller
ved hudkontakt. Innånding av fiber eller støv kan gi irritasjon i nese og svelg. Direkte hudkontakt
med fiberglass kan gi små irritasjoner. Ved hudkontakt vask med såpe og vann. Ved øyekontakt
vask med vann, dersom plager vedvarer, oppsøk lege. Innånding av fiber eller støv kan gi
irritasjon i nese og svelg

Gasser:

Ingen

3. MILJØDEKLARASJONER OG MILJØMERKER, ECOPRODUCT
Miljødeklarasjon, miljømerking
Ingen
Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)
Inneklima:
Helse- og miljøfarlige stoffer:
Ressursbruk:
Drivhuseffekt:

4. MILJØPÅVIRKNING
Ressursutnyttelse
Ingen informasjon
Tropiske tresorter oppført på Regnskogfondets liste
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5. OPPLYSNINGER OM PRODUKTETS INNHOLD OG SAMMENSETNING

Stoffer oppført på prioritetslisten
Ingen
Kommentarer
Glassfiber med vinylacetat coplymer overflate.

6. AVFALLSBEHANDLING
Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten
Produktet er ikke klassifisert som farlig avfall
Emballasjen er klassifisert som farlig avfall

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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