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1. Namnet på ämnet / blandningen och bolaget / företaget
Produktidentifierare: 
Kommersiellt namn: 
Relevanta identifierade användningar 
av ämnet: 
Detaljer om leverantören av 
säkerhetsdatabladet: 
Nödtelefonnummer: 

Granit
Granit Montorfano, Granit Rosa, Granit 
Golvbeläggning, Dekoration          
Scanmineral Heljesvägen 10, 437 36 
Lindome+46 31 99 49 70 
info@scanmineral.se
Ring 112

2. Felsidentifiering
Klassificering av ämnet eller blandningen: Specifik organtoxicitet (upprepad exponering,

inandning), Cat. 2, H373 
Produkten är klassificerad och märkt enligt 
förordning (EC) No. 1272/2008 (CLP). 
För fullständig text av fraserna som nämns i detta 
avsnitt, se avsnitt 16. 

Etikettelement: 

Signalord: 
Varning  
Faroangivelser: 
H373: Kan orsaka skador på organ genom 
långvarig eller upprepad exponering vid inandning.  
Försiktighetsåtgärder: 
P260d: Andas inte in i damm. P314: Kontakta 
läkare om du känner dig sjuk. 

Andra faror: Beroende på hantering och användning (t ex 
slipning, torkning) är bildandet av luft överfört 
respirabelt kristallin kiseldioxid möjligt. Förlängd 
och / eller massiv inandning av respirabelt kristallin 
kiseldioxid kan orsaka dammlungsjukdom (silikos). 
Huvudsymptom på silikos är hosta och 
andningssvårigheter. Vid tillfällig exponering för 
respirabelt kristallin kiseldioxid bör dammskydd och 
övervakningsåtgärder vara på plats. 

3. Sammansättning / information om beståndsdelar
Ämne: Silica, SiO2>70%, CAS No. 14808-60-7, CE No. 238-878-4 

Alumina, Al2O3>10%, 
Det finns inga föroreningar i tillräcklig koncentration för att anses vara skadliga. 

4. Första hjälpenåtgärder
Beskrivning av första hjälpenåtgärder:  Inandning:

Flytta till frisk luft vid oavsiktlig inandning av damm 
eller rök från överhettning eller förbränning. Kontakta 
läkare för svåra fall. 
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De viktigaste symptomen och 
effekterna, både akuta och fördröjda: 

Angivande av omedelbar medicinsk 
behandling och särskild behandling 
som behövs: 

Hudkontakt: 
Tvätta med vatten och tvål som en försiktighetsåtgärd. 
Om hudirritation kvarstår, kontakta en läkare. 

Ögonkontakt: 
Skölj noggrant med mycket vatten, även under 
ögonlocken. Om ögonirritation kvarstår, kontakta en 
specialist. 

Förtäring: 
Skölj munnen med vatten och drick därefter mycket 
vatten. 

Produkten innehåller inga ämnen som är kända för att 
vara farliga för hälsan i koncentrationer som måste 
beaktas. 

Ingen känd. 

5. Brandbekämpningsåtgärder
Beskrivning av första hjälpenåtgärder: Inga speciella försiktighetsåtgärder behövs, alla

släckningsåtgärder är lämpliga. 
De viktigaste symptomen och 
effekterna, både akuta och fördröjda: 

Produkten själv brinner inte.  

Angivande av omedelbar medicinsk 
behandling och särskild behandling 
som behövs: 

Inga särskilda försiktighetsåtgärder behövs. 

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
Personliga skyddsåtgärder,
skyddsutrustning och nödprocedurer:

Undvik dammbildning. Andas inte in i ångor / damm. 
Evakuera personal till säkra områden. 

Miljömässiga försiktighetsåtgärder: Spola inte i ytvatten eller avloppssystem. 
Metoder och material för inneslutning
och rengöring:

Ta upp mekaniskt och samla i lämplig behållare för 
bortskaffande. 

Hänvisning till andra avsnitt: Se kapitel 8 och 13. 

7. Hantering och lagring
Försiktighetsåtgärder för säker
hantering:

Använd lämplig avgasventilation på platser där damm bildas. 
Avoid dust formation. Undvik kontakt med hud och ögon. 

Villkor för säker lagring,
inklusive eventuella
förenligheter:

Förvara vid rumstemperatur i originalförpackningen. Förvaras 
på ett torrt ställe. I fasta arbetsstationer tillhandahåller lokal 
avgas om produkten används för att garantera spridning av 
damm.  

Särskilda slutanvändningar: ingen information tillgänglig. 

8. Begränsning av exponeringen / personligt skydd
Kontrollparametrar: Respirerbar dammfraktion: 

Tillåtlig exponeringsgräns (TLV): 0,025 mg/m³ (ACGIH). 
Exponeringskontroller: Kontroller vid yrkesmässig exponering: 

Allmän industriell hygienpraxis. Tvätta händerna före avbrott och 
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i slutet av arbetsdagen. Undvik kontakt med hud och ögon. 

Personlig skyddsutrustning 
Andningsskydd: 
Andas inte in damm eller sprutdimma. Vid dammbildning använd 
dammsugare. 
Handskydd: 
Inga särskilda åtgärder krävs. 
Ögonskydd: 
Undvik ögonkontakt. Vid dammbildning måste du ha en tät montering 
glasögon. 
Hud och kroppsskydd: 
Inga särskilda åtgärder krävs. 
Termiska faror: 
Inga särskilda åtgärder krävs. 
Kontroller för miljöpåverkan: 
Inga särskilda åtgärder krävs. 

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

Sammanställningstillstånd: fast 
Kommersiell form: pulver, korn 
Färg: grå, röd

Annan information: 

Lukt: nej 
Vattenlöslighet: Olöslig
Densitet: 2650 kg/m3 
Bulkdensitet: 1500 kg/m3 
ingen information tillgänglig. 

10. Stabilitet och reaktivitet
Reaktivitet:
Kemisk stabilitet:
Risk för farliga reaktioner:
Tillstånd att undvika:
Oförenliga material:
Farliga sönderdelningsprodukter:

Vid hög temperatur kan SiO2 bilda cristobalit. 
Stabil under normala förhållanden. 
Inga risker att nämnas specifikt. 
Ingen information tillgänglig. 
Ingen information tillgänglig. 
Ingen vid normal användning. 

11. Toxikologisk information
Information om 
toxikologiska 
effekter: 

Akut toxicitet: Inga data finns tillgängliga på själva produkten. Oralt LD50-
råtta = 500 mg / kg (IUCLID). 
Hudkorrosion / irritation: ingen. 
Allvarlig ögonskada / ögonirritation: kan irritera ögonen.  
Andningsorgan / Hud Sensibilisering: Ingen. 
Cancerframkallande egenskaper: ingen tillgänglig data. 
Kramcellsmutagenicitet: ingen tillgänglig data. 
Reproduktionstoxicitet: ingen data tillgänglig. 
Specifik organtoxicitet (enda exponering): ingen tillgänglig data. 
Specifik organtoxicitet (upprepad exponering): Denna produkt innehåller 
respirerande kvarts som orenhet, som klassificeras som STOT RE1 
enligt kriterierna i förordningen (EG) nr. 1272/2008. Förlängd och / eller 
massiv exponering för damm innehållande respirabelt kristallin 
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kiseldioxid kan orsaka silikos. Denna sjukdom är en nodulär lungfibros 
orsakad av inandning och deponering av mineralstoft. 
Mänsklig erfarenhet: Denna produkt har ingen känd negativ effekt på 
människors hälsa. 

12. Ekologisk information
Giftighet: Ingen data tillgänglig. 
Persistens och nedbrytbarhet: Kan elimineras från vatten genom sedimentering. 
Bioackumuleringspotential: Bioackumuleras inte. 
Mobilitet i marken: Ingen data tillgänglig. 
Resultat av PBT- och vPvB-bedömning: Ingen data tillgänglig. 
Andra skadliga effekter: Ingen data tillgänglig. 

13. Avfallshantering
Avfallsbehandlingsmetoder: Avfall från rester / oanvända produkter:

Avfallshantering enligt lokala föreskrifter. Enligt den europeiska 
avfallskatalogen är avfallskoder inte produktspecifika, men 
applikationsspecifika. EWC-avfallshantering nr: 01 04 10. 
Förorenad förpackning: 
Erbjud sköljd förpackningsmaterial till lokala 
återvinningsanläggningar. 

14. Transportinformation
Markbundna
(RID/ADR)

Inte reglerad. 

Maritime (IMO) Inte reglerad. 
Antenn (ICAO/IATA) Inte reglerad. 
Annan information: Ej klassificerad som farlig enligt transportbestämmelserna. 

15. Gällande föreskrifter
Säkerhets-, hälso- och miljöregler /
lagar som är specifika för ämnet eller
blandningen:

I enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 (GHS / 
CLP) behöver produkten inte klassificeras eller märkas. 

Kemikaliesäkerhetsbedömning: En kemikaliesäkerhetsbedömning är inte nödvändig för 
detta ämne. 

16. Övrig information
Varning: Varje försiktighet tas i produktion för att säkerställa att produkten överensstämmer

med de angivna åtgärderna och med publicerade data, men eftersom det är en 
naturlig produkt kan du uppleva en liten förändring på grund av variationer i naturliga 
insättningar. 
Informationen i detta dokument baseras på vår kunskap vid ovan angivna uppgifter. 
Det ska inte betraktas som en garanti eller kvalitetsspecifikation. 
Användaren är skyldig att verifiera lämpligheten och fullständigheten av sådan 
information i förhållande till den specifika avsedda användningen. 
Detta blad avbryter och ersätter alla tidigare utgåvor. 
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