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Utarbeidet: rev 05.10.2007 TM 
Utarbeidet av: Terje Østhagen, kontrollert av Cecilie Holm 
 
1. Produktnavn og leverandør 
Aquapanel Indoor / Outdoor 
 
Norgips Norge AS 
Postboks 655 Strømsø 
N-3003 Drammen 
 
Telefon +47 33 78 48 00 
Telefax +47 33 48 78 51 
www.norgips.no
 
Nødnummer: Giftinformasjonssentralen 22 59 13 00 
 
Produkt 
Plate til fasader og våtrom 
 
2. Kjemisk sammensetning 
 
Portlandsement: 16 mg/kg bly, 16 mg/kg krom og 26 mg/kg kobber. 
R-setninger: 41, 37/38,  
Glassfiber: 
Faresymboler: 

  

 
Se pkt 16 for definisjon av R-setninger 
 
3. Viktigste faremomenter 
Kan irritere øyne og hud. Støv kan irritere hals og luftveier. 
 
4. Førstehjelpstiltak 
Øyekontakt: Skyll øyet med vann (helst med øyeskyller) i minst 5 minutter. Fjern event. 

kontaktlinser. Søk lege ved fortsatt irritasjon og vis legen dette datablad. 
Innånding: Søk frisk luft. Kontakt lege ved ubehag. 
Svelging: Skyll munnen grundig og drikk mye vann. Ikke fremkall oppkast. Søk lege ved 

vedvarende ubehag og vis legen dette datablad. 
Hudkontakt: Fjern forurenset tøy. Vask huden med såpe og vann.  
 
5. Tiltak ved brannslukning 
Produktet er ubrennbart. 
 
6. Tiltak ved utilsiktet utslipp 
Samles opp med støvsuger. Ingen spesielle tiltak er nødvendig. 
Spill betraktes som avfall. 
 
7. Håndtering og lagring 
Håndtering: Unngå innånding av støv under bearbeiding. 
Lagring: Produktet lagres tørt på et plant underlag. 
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8. Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr 
Eksponeringskontroll: Ved risiko for kontakt med øyne og hud, benyttes vernebriller og hansker. 
   Ved risiko for innånding av støv, benytt åndedrettsvern. 
Verneutstyr:   Støvfilter:  Klasse P2 
   Hansker: Vanlig arbeidshansker 
 
Mineralsk støv, inert. GV: 10 mg/m3 
Mineralsk, inert, respirabel. GV: 5 mg/m3 
Kvarts, total. GV: 0,3 mg/m3 
 
 
 
9. Fysiske og kjemiske egenskaper 
Utseende:   Plate, sementgrå 
Smeltepunkt (0C): >1000 0C 
Vekt Outdoor 17 kg/m2 
Vekt Indoor 
Densitet er ca. 1101 kg/m3, som tilsvarer en flatevekt på ca. 13,8 kg/m2. 
  
  
10. Stabilitet og reaktivitet 
Produktet er stabilt ved anvendelse i.h.t leverandørens anvisninger. 
 
11. Opplysninger om helsefare 
Øyekontakt:   Kan virke irriterende. 
Innånding:  Kan virke irriterende på luftveiene. 
Svelging:  Kan virke irriterende i munn, spiserør og mage-/ tarmkanal. 
Hudkontakt   Kan virke irriterende, etsende.  
Langtidsvirkning: Ingen kjente 
 
12. Miljøopplysninger 
Det er ikke utarbeidet egen miljødeklarasjon for Aquapanel bygningsplate. 
Unngå utslipp til avløp og overflatevann. 
 
13. Fjerning av avfall 
Platene kan sendes til vanlig offentlig deponi etter endt levetid. 
Produktet behandles i.h.t gjeldende kommunale avfallsregulativ.    
 
EAK-kode 
17 01 04 00   
 
14. Opplysninger om transport 
Produktet er ikke klassifisert som farlig gods, og transport kan skje i henhold til nasjonale forskrifter. 
 
15. Opplysninger om lover og forskrifter 
Alle som arbeider med produktet skal gjøres kjent med dette sikkerhetsdatablad. Ingen krav til spesiell 
utdannelse. 
 
16. Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet 
R41 Risiko for alvorlig øyeskade. 
R37/38 Irriterer åndedrettsorganer og hud. 
 


