SÄKERHETSDATABLAD
Enligt lag SFS 1985-426 och förordning SFS 1985-83
Och EU-direktiverna 91/7155 och 93/112

Uppdatering 2013-10-21

1. Namnet på produkten och företaget
Produktnamn:
FPS-Primer
Användning:

Till förbehandling av icke-sugande, släta,
mineraliska underlag innan applicering av
Puts och liknande material.

Leverantör:

SMP Putsprodukter AB
Tallbacksgatan 11
195 72 Rosersberg
www.fpsbrandskydd.se

Tel
Fax

+46 (0)8 590 363 40
+46 (0)8 590 363 41

info@fpsbrandskydd.se

2. Sammansättning/Ämnenas Klassificering
Produkt baserad på sand, vinyl-copolymerisat, kalk och vatten.
3. Farliga egenskaper
Kan irritera ögonen och huden. Se i övrigt punkt 11 för ytterligare information om
hälsorisk.
4. Första hjälpen
Inandning:
Hudkontakt:
Kontakt med ögon:

Förtäring:

Personen skall vila i frisk luft under uppsyn. Vid obehag uppsök
Förstahjälpstation och tag med varuinformationsbladet.
Tag genast av nedstänkta kläder och tvätta huden med tvål och
vatten.
Skölj genast med rikliga mängder vatten i minst 15 min. Avlägsna
Eventuella kontaktlinser och håll ögonen vidöppna. Vid fortsatt
irritation fortsätt sköljningen under transport till sjukhus. Tag med
Varuinformationsbladet.
Skölj genast munnen och drick rikligt med vatten. Håll personen
under uppsyn. Vid obehag kontakta sjukhus och tag med
varuinformationsbladet. Undvik att framkalla uppstötning då är
det lätt att få produkten i lungorna.

5. Åtgärder vid brand
Lämpliga släckmedel: Produkten kan inte brinna. Tag hänsyn till ev. andra kemikalier
Vid val av brandsläckningsmedel.

6. Åtgärder vid spill/oavsiktliga utsläpp
Personliga skyddsåtgärder: Angående personlig skyddsutrustning se punkt 8.
Miljöskyddsåtgärder: Får inte tömmas i avlopp, på marken eller i vattendrag.
Saneringsmetoder:

Spill uppsugs med sugande material. Angående avfallsHantering se punkt 13.

7. Hantering och lagring
Hantering:
Undvik kontakt med hud och ögon. Följ god kemikaliehygien.
Tekniska anvisningar: Inte relevant.
Tekniska åtgärder:
Tekniska åtgärder
vid lagring:
Lagringsbetingelser:

Inte relevant.
Inga speciella åtgärder.
Förvaras i tättsluten orginalförpackning. I flytande form måste
Produkten skyddas mot frost.

8. Begränsning av exponeringen/personliga skyddsåtgärder
Tekniska åtgärder:
Inga speciella åtgärder.
Personliga skyddsåtgärder: Skyddshandskar och glasögon rekommenderas.
9. Fysikaliska och kemiska egenskaper
Utseende:
Flytande röd-brun
Lukt:
Inte upplyst
PH:
Cirka 7
Kokpunkt:
Inte upplyst
Flampunkt:
Inte upplyst
Explosionsgränser:
Inte relevant
Relativ densitet:
1,45
Löslighet i vatten:
Inte upplyst

10. Stabilitet och reaktivitet
Stabilitet:
Stabil
Förhållanden/material
som bör undvikas:
Inga särskilda
Farliga
Omvandlingsprodukter:Vid upphettning och brand bildas irriterande ångor.

11. Toxikologisk information
Inandning:
Inga kända.
Hudkontakt:

Långvarig och upprepad kontakt kan ge rodnad och irritation
genom att produkten innehåller sand, vilket har en slipande effekt
vid bruk.

Ögonkontakt:

Stänk kan medföra irritation och rodnad genom att produkten
innehåller sand, vilket kan ha en irriterande effekt på ögat.
Verkar irriterande. Kan upptas i organismen och orsaka yrsel,
Illamående och kräkningar.

Förtäring:

Långvarig exponering: Inga kända.
12. Ekotoxikologisk information
Rörlighet:
Inte upplyst.
13. Avfallshantering
Spill och avfall undanröjs i enlighet med de regler som har utarbetats av lokala
myndigheter.
14. Transportinformation
Är inte omfattat av bestämmelserna om transport av farligt gods.
15. Gällande bestämmelser
Ej märkningspliktig enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och
märkning av kemiska produkter, KIFS 1994:12.
16. Övrig information
Varuinformation anger produktens innehåll och handhavande, för användningssätt se
bruksanvisningen.
Upplysningarna i detta varuinformationsblad är baserade på de upplysningar som vi känt
till vid tidpunkten för utarbetandet av informationsbladet och de har getts i god tro och
under förutsättning av att produkten används under normala förhållanden och i
överenstämmelse med det användningssätt som specificeras på förpackningen eller i
relevant teknisk litteratur. All annan användning av produkten , ev. tillsammans med
andra produkter eller processer, sker på användarens eget ansvar.

