
GRANUSCAN UP 
 
 

 
1. Namnet på ämnet resp. blandningen samt namnet på företaget 

 
 
 
1.1 Produktbeteckning 

 
Polyesterharts (polymer) 
 
REACH-registreringsnummer: 
Befriad från registreringsplikten enl. REACH enl. artikel 2; stycke (9), avd. II och VI.  
Kemiska beteckning / Synonymer 
 
Granuscan® UP är en beredning av komplett härdat polyesterharts (befriad från 
registreringsplikten enl. REACH enl. artikel 
2; stycke (9), av. II och VI) och additiv. 
Beredning av ett omättat polyesterharts-granulat (högfylld med flamhämmande 
fyllmedel, infärgad med organiska / oorganiska pigment och additiv i olika andelar) och 
aluminiumtihydroxid. 
  
Handelsnamn 
 
Granuscan® UP säkerhetsdatablad gäller för alla färger och kornighet.  

 
1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen 

Huvudsakliga användningsområden (ej fullständig lista): kompositmaterial, golvsystem. 
 

 
1.3 Namnet på företaget / leverantören 

 
 Scanmineral Sweden AB 
 Box 185 
 SE-437 22  Lindome, Sweden 
 Tele: +46-31 99 49 70      
 Fax: +46-31 99 48 70 

 
 www.scanmineral.se   

 
 
 
 
 
 



 
 
2.   Sammansättning / Information om beståndsdelar 

 
            ATH           55-75%   
 
            Polyester Granulat           24-45% 

 
            CAS-Nº:           21645-51-2 

 
            EINECS nr:             244-492-7 
                         
            REACH nr:                       01-2119529246-39-0021 
 
     
  3       Möjliga faror 
 
3.1 Klassificering av ämnet eller blandningen 

Granuscan® UP  är inget farligt ämne enl. direktiv (EG) 1272/2008 och direktiv 67/548/EG. 
 

Användningen av pigment, bindemedel, hartser, additiv och fyllmedel innebär inte att 
produkten är märkningspliktig enligt direktiv 
1999/45/EG (preparatdirektivet). Beroende av hanteringen och bearbetningen av 
produkten (torkning, malning) kan damm bildas. Undvik dammbildning vid 
hantering och lagring av produkten. 

EU-direktiv (67/548/EG) : 
ingen klassificering 
Klassificering enl. förordning (EG) 1272/2008: 
ingen klassificering 

 
3.2 Märkningsuppgifter 

inga  
3.3 Andra faror 
 

Granuscan® UP uppfyller inte villkoren för PBT- och vPvB-ämnen enl. bilaga XIII i 
REACH-förordningen 1907/2006/EG. 

  
  
 
4.       Åtgärder vid första hjälpen 
 
4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen 

Varken särskilda försiktighetsåtgärder eller särskilda anvisningar för 
personer som ger första hjälpen krävs.  
 



 
Vid kontakt med ögonen:          Spola ögonen med rent vatten. 
                                                       Kontakta läkare om irritation kvarstår. 

                                                                        
Efter inandning (damm):          Vi rekommenderar att personen som utsatts för ämnet flyttas   
                                                      från det förorenade området till frisk luft. Kontakta läkare om  
                                                   symptom uppträder.  
Vid förtäring:                           Ingen särskild behandling krävs. Drick vatten. 

 

Vid hudkontakt:                       Ingen särskild behandling krävs. Tvätta av med vatten. 
 
4.2 Viktiga symptom och effekter, både akuta och fördröjda 
 

Motsvarande symptom är inte kända.  
 
4.3 Information om omedelbar medicinsk behandling eller särskild behandling 
 
           Inga särskilda åtgärder krävs. 
 
 
 
5. Brandbekämpningsåtgärder 
 
5.1 Släckmedel 

Inget särskilt släckmedel krävs. 
 
5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra 

Granuscan® UP är enl. UL 94 klassificerad som klass V0 
Granuscan® UP är inte brännbar eller explosiv. Vid inverkan av hög värme kan CO /CO  och 
mindre mängder isocyanat 2 
uppstå. 
 

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal 
 
           Inga särskilda brandbekämpnings åtgärder krävs.  
           Använd lämpligt släckmedel för omgivningsbrand. 
 
 
 

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 
 
6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer 
 

Undvik dammande hantering. Vid långtidsexponering eller starkt dammbelastad 
andningsluft skall lämplig andningsskyddsmask användas enl. nationella 
föreskrifter (t ex EN 149).  



 
Användning av skyddsglasögon och gummihandskar är fördelaktigt. 

 
6.2 Miljöskyddsåtgärder 

Inga särskilda krav. 
Granuscan® UP utgör ingen risk för vattnet. 

 
6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering 
 

Undvik torr uppsopning. Rengör med spray- eller sugsystem för att undvika dammutveckling. 
 
 
6.4 Hänvisning till andra avsnitt 
 
            Se även avsnitt 8 och avsnitt 13.  

 
 

 
 
7. Hantering och lagring 
 
7.1 Försiktighetsmått för säker hantering 
 

Undvik onödig dammutveckling. Områden med dammutveckling skall vara utrustade med 
lämpliga ventilationsutrustningar. Vid otillräcklig 
stoftavskiljning i arbetsplats atmosfären skall lämpligt andningsskydd användas (motsv. 
EN 149). Vi rekommenderar att handskar enl. EN 374 används. 
Hantera förpackade produkter varsamt för att 
undvika att förpackningen spricker. 

 
7.2 Förhållanden för säker lagring inklusive eventuell oförenlighet 
 

Minimera dammbildning. Undvik avdrift vid lastning och lagring. Förvara behållare 
tillslutna och lagra förpackade produkter så att 
förpackningarna 
inte skadas. 
För papperssäckar rekommenderar vi max. 6 månaders 
lagringstid (pga. förpackningens stabilitet). 
 

7.3 Specifik slutanvändning 
 
           Inga särskilda tekniska åtgärder eller förberedelser krävs. Beakta anvisningarna i detta   
            säkerhetsdatablad när produkten blandas med andra ämnen. Ytterligare information finns  
            även i handledningen kring bästa praxis avseende hälsoskydd för arbetstagare med avsedd   
           hantering och användning av kristallin kiseldioxid och dess ingående produkter  
            (se avsnitt 16). 
 
 



 
 
8. Begränsning och övervakning av exponeringen / personligt skydd 
 
 
8.1 Kontrollparametrar 

Beakta lagstadgade gränsvärden för dammexponering (t ex för totaldamm, damm som 
kan tränga in i alveolerna). Information om gränsvärden som gäller för andra länder kan 
ges av sakkunniga experter för arbetshygien eller av behörig tillsynsmyndighet i resp. 
land. 

 
 
 
8.2 Begränsning och övervakning av exponeringen 
 
8.2.1 Lämpliga tekniska styranordningar 

Undvik dammande hantering. Tillämpa slutna processer och lokala suganordningar för att 
hålla koncentrationen av luftburet damm under tillåtet exponeringsvärde. Om 
dammbildning inte kan undvikas ska dammhalten i luften hållas under exponeringsvärden  
med hjälp av ventilation. Vidtag organisatoriska åtgärder, t ex genom att hålla personer på 
avstånd från dammbelastade områden. Tag av och tvätta av nedstänkta kläder. 

 
8.2.2 Individuella skyddsåtgärder, exempelvis personlig skyddsutrustning 
 

Andningsskydd Om tillåtna exponeringsvärden överskrids vid arbetsplatsen skall 
en andningsskyddsmask enl. europeiska och nationella 
föreskrifter, t ex EN 149, användas. 

 
Hudskydd: Inga särskilda krav. Skyddsåtgärder för händer – se nedan. 

Personer som lider av dermatit eller har särskilt känslig hud skall 
vidtaga lämpliga skyddsåtgärder (t ex använda skyddskläder eller 
applicera vårdkräm). 

 
Handskydd: Personer som lider av dermatit eller har särskilt känslig hud skall 
vidtaga  
                                             lämpliga skyddsåtgärder (t ex använda handskar eller använda 
vårdkräm).   
                                             Tvätta händerna efter arbetets slut. Användning av handskar enl.  
                                         EN 374 är fördelaktigt. 

 
Ögon-/ansiktsskydd: Använd skyddsglasögon enl. EN 166 i områden med risk för 
ögonskador. 

 
 
8.2.3 Begränsning och övervakning av miljöexponeringen 
 
           Undvik avdrift av vind. För övrigt krävs inga särskilda åtgärder. 

                    
                                                     

 



 
 
 
 
9. Fysikaliska och kemiska egenskaper 
 
9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper 
 

Form: fast ämne, kornig 
 

Färg: olika  

Lukt:                                                              luktlös 

pH-värde i vatten (100 g/l vid 20°C): 6 - 8 

Smältpunkt: sönderdelning > 350°C 
 

Flampunkt: Granuscan® UP är enl. UL 94 klassificerad som  
                                                                          klass V0 

 
Explosionsrisk: inte explosiv 

 
Oxiderande egenskaper: Granuscan® UP är enl. UL 94 klassificerad som  
                                                                           klass V0 

 
Skrymdensitet: ca1,4-1,5 g/ml 

 
           Vattenlöslighet:                                             <10-2 g/l  
 
 
10. Stabilitet och reaktivitet 
 
10.1 Reaktivitet                                                    Inert produkt. Inte reaktiv. 
  
10.2 Kemisk stabilitet                                            Kemiskt stabil 
 
 
10.3 Risk för farliga reaktioner                           Inga farliga reaktioner kända. 
 
10.4 Förhållanden som skall undvikas                Ej relevant 
 
10.5 Oförenliga material                                      Inga särskilda oförenligheter. 
 
10.6 Farliga sönderdelningsprodukter               Ingen spridning av farliga  
                                                                                  sönderdelningsprodukter vid avsedd  
                                                                                            användning. 
 
 
 
 



 
11. Toxikologisk information  

Information om  toxikologiska effekter 
 
Akut toxicitet  
                                                          

Utgående från tillgängliga data har kriterierna för att klassificeras inte 
uppfyllts.  
 
Frätande/irriterande verkan på hud                          Utgående från tillgängliga 
data har kriterierna för att klassificeras  inte uppfyllts.  
 
Allvarlig ögonskada/ögonirritation                            Utgående från tillgängliga 
data har kriterierna för att klassificeras  inte uppfyllts.  
 
Sensibilisering av luftvägarna/huden                       Utgående från tillgängliga 
data har kriterierna för att klassificeras  inte uppfyllts.  
 
Mutagenitet i könsceller                                           Utgående från tillgängliga 
data har kriterierna för att klassificeras  inte uppfyllts.  
 
Cancerogenitet                                                        Utgående från tillgängliga 
data har kriterierna för att klassificeras  inte uppfyllts.  
 
Reproduktionstoxicitet                                             Utgående från tillgängliga 
data har kriterierna för att klassificeras  inte uppfyllts.  
 
Specifik organtoxicitet - enstaka exponering            Utgående från tillgängliga 
data har kriterierna för att klassificeras  inte uppfyllts. 

 
Specifik organtoxicitet - upprepad exponering         Utgående från tillgängliga 
data har kriterierna för att klassificeras  inte uppfyllts. 

 
           Fara vid inandning                                                   Utgående från tillgängliga data har   
         kriterierna för att klassificeras  inte uppfyllts.    
 
 

 
12. Ekologisk information  
 

Enligt motsvarande beslut från kommissionen 2000/532/EG och 2001/118/EG har 
detta material inte klassificerats som farligt avfall. Borttagning ur avloppsvatten med 
sedimentering. Kvarts utgör ingen risk för vattnet enl. §19g stycke 5 WHG (spec.-nr. 
765). 

 
 



 
Toxicitet                                                                Ej relevant   
 
Persistens och nedbrytbarhet                              Ej relevant 
  
Bioackumuleringsförmåga                                   Ej relevant  
 
Rörlighet i jord                                                       Försumbar  
 
Resultat av PBT- och vPvB-bedömning               Ej relevant 
 

           Andra skadliga effekter                                          Inga specifika skadliga effekter kända. 
.  
 
 

 
 
13. Avfallshantering 
 

Kontrollera om rester av produkten kan återanvändas. Produktrester skall förpackas och 
märkas. Avfallshantering av produktrester och förpackning ska utföras av specialbolag. 
Vid avfallshantering inom EU skall den relevanta avfallskoden som anges i den 
Europeiska Avfallskatalogen (EWC) - enligt kommissionens beslut - 2001/118/EG 
http://eur-lex.europa.eu/de/index.htm tillämpas. Bland annat skall avfallsproducenten 
skyldig att avfallshantera avfallen på bransch- och process-specifikt sätt enligt 
avfallskoderna i den Europeiska Avfallskatalogen (EWC). Enligt aktuell kunskapsnivå 
kan denna produkt inte betraktas som farligt avfall enligt EU-direktiv 91/689/EEG, 
offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning L377/1991. 

 
Förpackningsmaterial 
Undvik dammbildning av rester i förpackningar. Säkerställ 
lämpligt hälsoskydd för personalen. Förvara förorenat 
förpackningsmaterial i förslutna behållare. 
Förpackningsmaterial skall återvinnas och avfallshanteras i överensstämmelse med de 
bestämmelser som gäller på platsen. 

 
Återanvänd inte förpackningsmaterial. Förpackningsmaterial skall återvinnas och 

avfallshanteras av ett certifierat avfallshanteringsbolag. 
 
14. Transportinformation 
 
 

UN-nummer Ej relevant 
 
Officiell UN-transportbenämning Ej relevant 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/de/index.htm


Faroklasser för transport ADR: Ingen klassificering  
                                                                                  IMDG: Ingen klassificering  
                                                                                 ICAO/IATA: Ingen klassificering  
                                                                                 RID: Ingen klassificering 
 

Förpackningsgrupp Ej relevant 
 
Miljöfaror Ej relevant 
 
Särskilda försiktighetsåtgärder för användaren Inga särskilda 
försiktighetsåtgärder. 

 
Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL-                       Ej relevant 

           överenskommelsen 73/78 och IBC-koden  
 

 
 
 
 
 

15. Gällande föreskrifter 
 

Med ledning av föreliggande information är Granuscan® UP inget farligt ämne enl. direktiv 
67/548/EEG och förordning (EG) 1272/2008. 
 

           Befriad från registreringsplikten enl. REACH enl. artikel 2; stycke (9), avd. II och VI. 
 
 

16. Övrig information 
 

Förteckning över ändringar som genomförts i den senaste versionen av 
säkerhetsdatabladet 
 
Anpassning till föreskrifterna i förordning (EG) 453/2010 

 
Ansvar 

 
           Dessa uppgifter beskriver endast säkerhetskrav på produkten/produkterna och baserar sig på            
            vår aktuella kännedom vid angivet datum. Informationen utgör ingen tillförsäkran av  
           egenskaper för den beskrivna produkten/de beskrivna produkterna avseende lagstadgade  
          garantiföreskrifter. Användaren är ansvarig för att själv övertyga sig om att denna information  
            är relevant och fullständig för sina egna användningssyften. Vi övertar inget ansvar för  
          användningen av vår produkt/våra produkter i kombination med material från en annan   
          producent. 
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