
Säkerhetsinformation/ Bitumen Kerabit tak-, isolerings- och ångtätningsmaterial |  1 
 

  
SÄKERHETSINFORMATION 
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Ersätter: - 
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AVSNITT 0: ALLMÄNT 
 

Dessa produkter uppfyller kraven enligt förordning (EG) 1907/2006 artikel 3.3 . De 
innehåller inga ämnen som är avsedda att frigöras under normala eller rimligt 
förutsebara användningsförhållanden. Därför är ämnena i produktens 
sammansättning inte registreringspliktiga enligt artikel 7.1 i förordingen. För dessa 
produkter finns ingen skyldighet att utge säkerhetsdatablad, eftersom artikel 31 i 
direktivet inte tillämpas på dessa produkter, utan endast på farliga ämnen och 
sammansättningar. Nordic Waterproofing Oy har åtagit sig att ge sina kunder saklig 
information om hur produkter hanteras och användas på ett säkert sätt. I  
förordingen anges dock inga tvingande formatkrav för den här typen av information.   
 

 
AVSNITT 1: PRODUKTER OCH FÖRETAGETS NAMN 
 
1.1. Produktnamn: Kerabit  

 
Handelsnamn: Kerabit 
   

1.2. Produktens användningsområde 
Underlagsmembran i tak med flera membranlager (EN 13707)  
Ytmembran i tak med ett eller flera membranlager (EN 13707) 
Bitumenbaserad fuktisolering inklusive vattenisolering av grund (EN 13969) 
Underlagstak för oregelbundna tak (EN 13859-1) 
Ångspärrar av bitumen (EN 13970) 
Fuktspärrar av bitumen (EN 14967) 
Gummibitumenbaserad takplatta för tak (EN 544) 

 
1.3. Uppgifter om företaget: 

Nordic Waterproofing Oy, Puistokatu 25-27, FI-08150 LOHJA 
Tel. +358 10 851 1000 
E-post: info@kerabit.fi 

 
 
AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER 
 

Produkterna är beredningar som i sina kommersiella former inte medför hälsorisker.  
 

mailto:info@kerabit.fi
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AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING OCH INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR 
 

Produkterna tillverkas av bitumen, syntetiskt gummi, fyllnadsmedel och sand eller 
strö som ytmaterial. Stommen är tillverkad av antingen polyester-, glasfiberfilt eller 
en kombination av dem. I vissa produkter används polyeten-, polypropen- eller 
polyesterfilm. 
 

 
AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN 
 
4.1.   Allmänt 

Om produkten används enligt anvisningarna, är första hjälpen-åtgärder vanligen inte 
nödvändiga. 

 
4.2.    Brännskada 

Kyl ned produkten som smält fast på huden med riklig mängd vatten. Låt det 
stelnade materialet sitta kvar. Kontakta läkare om du får besvär. 
 

 
AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER 
 
5.1.    Lämpliga släckmedel 

Pulverkoldioxid (CO2) 
 
5.2.    Släckmedel som inte bör användas på grund av säkerhetsskäl:  

Vatten, skum 
 

5.3.    Särskilda skydd vid bränder  
Vid brand ska tryckbärande anordning användas. Skyddsutrustning och 
försiktighetsåtgärder för brandmän. 
 

5.4.    Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra 
Vid brand kan bildas bl.a. kolmonoxid, koldioxid och sot. 
 
 

AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP 
 
6.1.    Saneringsanvisningar 

Låt produkten stelna. Samlar upp mekaniskt. 
 

6.2.    Övriga anvisningar 
Kan kasseras som fast avfall och lämnas på soptipp eller brännas vid lämplig 
förbränningsanläggning, enligt lokala föreskrifter. 
 
 

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING 
 
7.1.    Hantering 

Enligt tillverkarens bruksanvisning. 
 

7.2.    Lagring 
Se tillverkarens anvisningar. 
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AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN OCH PERSONLIGA SKYDD 
 
8.1.    Gränsvärden för exponering 

Inte kända 
 

8.2.    Handskydd 
Handskar 
 

8.3.    Ögonskydd 
Skyddsglasögon vid behov  
 

 
AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMIKALISKA EGENSKAPER 
 
9.1.    Allmänt 

Utseende: Fast  Färg: olika färger Lukt: mild lukt 
 

9.2.    Flampunkt 
>265 °C 
 

9.3.    Löslighet i vatten 
Ej löslig i vatten 
 

 
AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET 
 
10.1.  Oförenliga material 

Undvik starka syror eller oxiderande medel. Kolvatelösningsmedel. 
 

10.2.  Farliga sönderdelningsprodukter 
Får ej överhettas, risk för termisk sönderdelning. Vid temperaturer över 210°C kan 
bildas ångor som irriterar luftvägarna, t.ex. svavelföreningar, koldioxid (CO2), 
kolmonoxid (CO), kväveoxider (NOx) och tjock svart rök. 
 
 

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION 
 

Produkterna är beredningar som i sina kommersiella former inte medför hälsorisker. 
 
 

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION 
 
12.1.  SPRIDNING 

Ej löslig i vatten 
 
 
AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING 
 

Kan kasseras som fast avfall och lämnas på soptipp eller brännas vid lämplig 
förbränningsanläggning, enligt lokala föreskrifter. 
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AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION 
 

Ofarlig produkt enligt internationella regler för transporter. 
 
 

AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER 
 

Dessa produkter uppfyller inställningen enligt förordning (EG) 1907/2006 artikel 3.3 . 
De innehåller inga ämnen som är avsedda att frigöras vid normala eller måttligt 
förutsebara användningsförhållanden. Därför är ämnena i produktens 
sammansättning inte registreringspliktiga enligt artikel 7.1 i förordingen. 
 

  
AVSNITT 16: ÖVRIG INFORMATION 
 
16.1.  Ytterligare information 

Nordic Waterproofing Oy/ Lohja 
Utvecklings- och kvalitetschef Pertti Nurmi, tel. +358 10 851 1000 

 
  
 
 


