
SÄKERHETSDATABLAD

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

Tillverkare/leverantör Handelsnamn
Laxå Bruk AB           InorLit
Bruksgatan 12
SE-695 72 Röfors Kemisk/teknisk produktbeskrivning
Sverige Mineralullsprodukter

Tel: +46 584 522 00 (endast kontorstid) Användningsområde
Fax: +46 584 522 01 Värme-, brand- & ljudisolering

2. Farliga egenskaper

Risker: Inga kända.

Hälsoeffekter: Den mekanisk effekten av fibrer som kommer i 
kontakt med huden kan orsaka tillfällig klåda. 

Miljöeffekter: Inga kända.

3. Sammansättning/Information om beståndsdelar

Varutyp: Mineralfiber framställt ur smält diabas.

Mineralfiberhalt: >95 vikt-%

Sammansättning: Anpassad efter direktiv 97/69/EC avseende
biolöslighet för syntetiska mineralfiber.

Cas-nr.: Inget

Einecs-nr.: Inget

Övriga uppgifter: Bindemedlet (0-5%) i produkten består av fenol-
formaldehyd-urea sampolymer och som 
dammbindningsmedel (0-0,4%) används 
mineralolja. Vid första upphettning över 190°C 
kan produkten avge hälsoskadliga gaser. 
Produkterna kan vara belagda med olika typer av 
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forts. Övriga uppgifter ytskikt såsom aluminium eller stapelfiberväv.

4. Åtgärder vid första hjälpen

Inandning: Lämna området och inandas frisk luft.

Hudkontakt: Vid ev. irritation – gnugga eller klia inte. Skölj med 
rinnande vatten och eftertvätta med tvål och 
vatten.

Stänk i ögonen: Skölj med mycket rent vatten eller kommersiell 
ögonsköljvätska vid irritation. Vid kvarstående 
besvär – sök medicinsk hjälp.

Förtäring: Ej tillämpligt.

5. Brandbekämpningsåtgärder

Släckningsmedel: Klassas som obrännbart. Vattenbesprutning; 
skum; pulver; koldioxid (CO2).

Olämpliga släckningsmedel: Inga kända.

Undvik: Inga kända.

Särskild exponeringsfara: Ingen känd.

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Miljöskyddsåtgärder/ Normal avfallshantering
Saneringsmetoder:

7. Hantering och lagring

Hantering: God ventilation. 
Minimera dammbildande hantering.
Statisk elektricitet kan förekomma.
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forts. hantering Täck utsatt hud. Vid arbeten i oventilerade 
utrymmen bör lämplig ansiktsmask av engångstyp 
användas och vid arbeten över huvudet 
rekommenderas skyddsglasögon.

Lagring: Lagra torrt.
Håll förpackningar tillslutna.
Undvik exponering av förpackningar för direkt 
solljus.

8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd

HTP-värden Mineralull HTP8h 1 fiber/cm³

Övriga gränsvärden Oorganiskt damm 10 mg/m³

Andningsskydd: Sörj för god ventilation.
Andningsskydd kan användas om ventilationen
inte är tillräcklig.

Hudskydd: Använd tätslutande klädsel och skyddshandskar. 

Ögonskydd: Använd skyddsglasögon vid hantering över 
huvudet eller som orsakar hög dammnivå.
Ögonlinsbärare skall alltid använda 
skyddsglasögon.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Form: Fast form.

Färg: Grå-Grön.

Lukt: Ingen

Densitet: Varierar beroende på produktslag mellan 50 - 
600 kg/m³
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Smältpunkt: Vid temperatur över 1000°C mjuknar och smälter 
produkterna. Egentlig smältpunkt saknas.

Löslighet i vatten 20 °C Praktiskt taget olöslig i vatten.

Löslighet i fett eller lösningsmedel Praktiskt taget olöslig i organiska lösningsmedel 
och olja.

10. Stabilitet och reaktivitet

Reaktivitet: Ej tillämpligt.

Betingelser att undvika: Inga kända.

Material att undvika: Inga kända.

Farliga sönderdelningsprodukter: Vid upphettning första gången över en temperatur 
av 190°C börjar bindemedlet att sönderfalla,  
varvid luktande gaser avgår. Emissionen är 
kortvarig. Sörj för god ventilation så länge lukt 
förekommer. Undvik att vistas i obehaglig rök.

11. Toxikologisk information

Cellulär påverkan: Injektionsförsök med djur har visats ge vissa 
cellförändringar.

Inandning: Inhalationsförsök med djur har ej gett sådana 
cellförändringar.

Hudkontakt: Epidemiologiska studier visar ingen förhöjd risk.

12. Ekologisk information

Bionedbrytbarhet: Inert material –  ytterst långsam nedbrytning i 
miljön.

Bioackumulering: Förväntas vara försumbar.
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Mobilitet/rörlighet: Inga tester utförda. 
Transport till luft eller vatten kan förväntas vara 
obefintlig alternativt mycket liten.

Övriga miljöfarliga egenskaper: Inga kända.

13. Avfallshantering

Produktavfall: Normal avfallshantering, deponering enligt 
regionala och lokala myndigheters föreskrifter.
Klassificeras enligt Europeiska avfallskatalogen 
som icke-farligt avfall (kod 17 06 04) och kan 
deponeras på en avfallsplats för icke-farligt avfall.

Emballageavfall: Återvinn om möjligt som plastförpackning annars 
hantering i överensstämmelse med regionala eller 
lokala bestämmelser.

14. Transportinformation

Klassificering: Produkten transportklassas ej som farligt gods.

15. Gällande föreskrifter

EU-regler: Ej tillämpligt.

16. Annan information

Allmän information: Vid normal hantering ligger uppmätta 
koncentrationer av påverkande ämnen klart under 
hygieniska gränsvärdet.

Övrig allmän information IARC har 2001 klassificerat mineralull i grupp 3, 
”ej klassificerbar vad gäller cancerframkalande 
effekt för människa” (”not classifiable as to 
carcinogenicity to humans”.
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