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 tilbehør

GLAVA Fibersement plate
1. ARBEIDSMILJØET
Personlig verneutstyr, spesielle tiltak mot yrkesskader ved montering/bygging, allergiutvikling etc.
Verneutstyr kreves ikke ved normale forhold. Men ved støvende arbeid benytt støvfilter P2 (for fint støv) Standard EN 149 samt
vernebrilller
Vask huden ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett. Bruk
egnet hudkrem for å motvirke uttørring av huden. Rengjør forurensede gulv og
overflater.
Relevante sikkerhetssetninger / sikkerhetssetninger
Ingen
Henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner
AN = Liste over tiltaksverdier og grenseverdier for forurensninger i arbeidsatmosfæren
Støv. Grenseverdi for 8 timers eksponering:
Silika (amorf) 1,5 mg/m3 resp.støv og glassfiber 5 mg/m3 resp.støv
Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.
Brannpersonell som utsettes for forbrenningsgasser/spaltningsprodukter, anbefales å bruke åndedrettsvern .

2. INNEMILJØET
Anbefalt utluftingstid
Ingen
Ved arbeid - sørg for god ventilasjon. Unngå håndtering som fører til støvdannelse. Unngå kontakt med øynene og huden.
Emisjon
Partikler eller fibre:

Benytt nødvendig verneutstyr - se avsnitt 8. Unngå innånding av støv. Unngå
støvdannelse og spredning av støv.

Gasser:

Ingen

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

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

Kommentarer
kiselsyre, kalsiumsalt, cellulose, silika (amorf), glassfiber

6. AVFALLSBEHANDLING
Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten
Produktet er ikke farlig avfall.
17 06 04 andre isolasjonsmaterialer enn dem nevnt i 17 06 01 og 17 06 03.
Den oppgitte EAL-kode er veiledende, og avhengig av hvordan avfallet er oppstått.
Sluttbruker må selv vurdere valg av riktig kode.
Forurenset emballasje Følg anvisning for destruering av brukt emballasje.

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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