21. januar 2014

Moland stål
Sikkerhedsdatablad

Rulleformede stålprofiler, stålbolte til skivemontering samt bærende
konstruktioner til lofter.
1. Produktnavn og leverandør
Profiler leveret af Cipriani Profilati S.r.l. Materialesikkerhedsdatabladet omfatter alle bolte, skinner, hjørneprofiler, letbjælker, loftsprofiler
og væglister.
Produktion:
Cipriani Profilati S.r.l.
Via Pineta 3138068 ROVERTO (TN) Italien
Salgskontor for Skandinavien/Norden:
Cipriani Scandinavia AB
Box 128
183 22 TÄBY
E-mail: info@ciprianiscandinavia.com
Hjemmeside: www.ciprianiscandinavia.com

2. Sammensætning
Alle profiler rulleformes med galvaniserede stålplader SS: EN 10346:2009 Cipriani anvender 60-100 % genanvendt stål, hvoraf hovedparten er produceret i Italien. Størstedelen af varerne transporteres med tog, hvor det er muligt.

3. Farlige egenskaber
Sundhedsrisici:			Ingen.
Kemiske risici:			Ingen.
Miljømæssige risici:		
Ikke klassificeret som miljøskadeligt.

4. Førstehjælp
Ingen særlige forholdsregler. Som forebyggelse bør man ved opskæring undgå at få metalsplinter i hænderne og passe på øjnene.

5. Forholdsregler ved brand
Produktet er ikke brændbart. Ingen begrænsninger, hvad angår slukningsmidler.

6. Forholdsregler ved spild
Ingen særlige forholdsregler er nødvendige. Sorteres som metalaffald og kan genanvendes.

7. Håndtering og opbevaring
Håndtering:			
Opbevaring:			

Ingen særlige forholdsregler.
Ingen særlige forholdsregler. Loftsprofilerne bør have stuetemperatur inden montering.

8. Forebyggende beskyttelsesforanstaltninger
Tekniske foranstaltninger 		
Personlige værnemidler 		

Ingen særlige forholdsregler.
Handsker samt beskyttelsesbriller kan anvendes, men er ikke påkrævet.

9. Fysiske og kemiske egenskaber
Form:				
Fast form, rulleformede stålprofiler.
Farve:				
Galvaniseret stålplade, visse loftsprofiler har en lakeret synlig overflade.
Lugt:				Ingen.
Densitet:			
Ca. 8 ton/m³.
Øvrigt:			
Produktet er fremstillet af stålplade og er ikke brændbart. Materialet er ikke vandopløseligt. 		
				
Produktet er rustbeskyttet, men korrosion kan opstå i fugtige miljøer.
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10. Stabilitet og reaktivitet
Stabilitet:			
Forhold, som skal undgås:		
Materialer, som skal undgås:
Farlige nedbrydningsprodukter :

Stabilt.
Ingen.
Ingen kendte.
Ingen.

11. Toksikologiske oplysninger
Produktet er ikke giftigt.

12. Økotoksikologiske oplysninger
Produktet forårsager ingen miljømæssige problemer.

13. Affaldshåndtering
Produktet sorteres som stålaffald og kan genanvendes. Eventuel træ- eller papemballage sorteres som brændbart/bølgepap. Metalbånd
sorteres som stålaffald. Produktets emballage kan bortskaffes som byggeaffald, men bør sorteres og genanvendes af hensyn til miljøet.

14. Transportoplysninger
Produktet har ingen transportrestriktioner og er ikke omfattet af de internationale regler for farligt gods.

15. Gældende bestemmelser
Produktet er ikke omfattet af den svenske kemikalieinspektions eller arbejdsmiljøstyrelses regler om mærkning.

16. Øvrige oplysninger
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