
2. Farliga egenskaper
Klassificering av ämnet eller blandningen:
Märkningsuppgifter:
Andra faror:

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

De viktigaste symptomen och följderna, 
både akuta och fördröjda: 

Angivande av omedelbar medicinsk 
behandling och särskild behandling som 
eventuellt krävs 

Inandning: 
Flytta personen till en plats med frisk luft vid inandning av 
damm eller ångor som uppstått på grund av överhettning 
eller förbränning. 
Konsultera en läkare vid allvarliga fall. 

Hudkontakt: 
Tvätta förebyggande med vatten och tvål. Om 
irritationen på huden kvarstår, kontakta läkare. 

Kontakt med ögonen: 
Skölj med mycket vatten, även under ögonlocken. Om 
irritationen i ögonen kvarstår, kontakta läkare. 

Förtäring: 
Skölj munnen med vatten och drick mycket vatten. 

Produkten innehåller inga ämnen som är kända för att vara 
skadliga för hälsan i de koncentrationer som behöver 
beaktas. 
Inga kända. 

Inga särskilda försiktighetsåtgärder krävs, alla släckmedel 
kan användas. 
Produkten antänds inte. Vid höga temperaturer (>840°C) 
inträffar fenomenet kalcinering vilket innebär att 
kalciumoxid och koldioxid bildas. 

Scanmineral, Heljesvägen 10 ,437 36 Lindome, +46 31 99 49 70, info@scanmineral.se sida 1 

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) 1907/2006 
och förordning (EU) 453/2010 

Revisionsdatum: 2021-06-01 
Produkt/artikel: Tumlad marmor 

1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 
Produktbeteckning: 
Handelsbeteckning: 

Närmare upplysningar om den som 
tillhandahåller säkerhetsdatablad: 
Nödnummer: 

Tumlad marmor 
Småsten, grus 

Scanmineral, Heljesvägen 10 ,437 36 Lindome Tel. +46 31 99 49 
70, info@scanmineral.se 
Ring ditt lokala nödnummer 

Ämnet eller blandningen har inte klassificerats. 
Ej tillämpligt 
Kan orsaka irritation i andningsvägarna. 

3. Sammansättning/information om beståndsdelar 
Ämne: Kalciumkarbonat, CaCO3 >99 %, CAS-nr. 471-34-1, EG-nr: 207-439-9 

Det finns inga orenheter i tillräckligt stora koncentrationer för att ämnet ska vara 

5. Brandbekämpningsåtgärder
Beskrivning av åtgärder vid första
hjälpen:
De viktigaste symptomen och
följderna, både akuta och fördröjda:
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Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som 
eventuellt krävs. 
 

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
Personliga försiktighetsåtgärder, skydds-
utrustning och förfaranden i nödsituationer: 
Miljöskyddsåtgärder:
Metoder och material för inneslutning och 
sanering:
Hänvisning till andra avsnitt:

Undvik dammbildning. Andas inte in ångor/damm. 
Flytta personerna till säkra områden. 
Spola inte ned i ytvatten eller sanitära avloppssystem. Samla 
upp mekaniskt och förvara i lämpliga behållare för 
avfallshantering. 
Se kapitel 8 och 13. 

Använd lämplig frånluftsventilation i områden där damm 
bildas. Undvik dammbildning. Undvik kontakt med hud och 
ögon. 
Förvara i rumstemperatur i originalförpackningen. Förvaras torrt. På 
fasta arbetsstationer ska lokal frånluftsventilation användas för att 
undvika spridning av damm. 
Ingen tillgänglig information. 

Respirabel dammfraktion: 
Exponeringsgräns (TLV): 10 mg/m3 (ACGIH). 

Alveolär dammfraktion: 
Tillåtet gränsvärde: 3 mg/m3 
Kontroll av yrkeshygieniskt gränsvärde: 
Allmän hygienpraxis för industrin. Tvätta händerna före raster och 
i slutet av arbetsdagen. Undvik kontakt med hud och ögon. 

Persolig skyddsutrustning 
Andningsskydd: 
Andas inte in damm eller sprutdimma. Använd andningsskydd vid 
dammbildning. 
Handskydd: 
Inga särskilda åtgärder krävs. 
Ögonskydd: 
Undvik kontakt med ögonen. Använd tätt åtsittande skyddsglasögon vid 
dammbildning. 
Hud- och kroppsskydd: 
Inga särskilda åtgärder krävs. 
Termisk fara: 
Inga särskilda åtgärder krävs. 
Begränsning av miljöexponeringen: 
Inga särskilda åtgärder krävs. 
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7. Hantering och lagring
Åtgärder för säker hantering:

Förhållanden för säker lagring, 
inklusive eventuell oförenlighet: 

Specifik slutanvändning: 

8. Begränsning av exponering/personligt skydd 
Kontrollparametrar: 

Begränsning av 
exponeringen: 

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

Aggregation: fast  
Handelsform: pulver, korn 
Färg: vit 
Lukt: ingen 
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Övrig information: 

Löslighet i vatten: praktiskt taget 
olöslig pH: 9,4 
Densitet: 2 700 kg/m3 
Bulkdensitet: 1500 kg/m3 
Ingen tillgänglig information. 

10. Stabilitet och reaktivitet
Reaktivitet:
Kemisk stabilitet:
Risk för farliga reaktioner:
Förhållanden som ska undvikas:
Inkompatibla material:
Farliga nedbrytningsprodukter:

12. Ekologisk information

Toxicitet:

Persistens och nedbrytbarhet:

Bioackumuleringsförmåga:

Rörlighet i jord:

Resultat av PBT- och vPvB- bedömning: 

Andra skadliga effekter:

Inga data finns tillgängliga. 

Kan skiljas från vatten genom sedimentering. 

Ej bioackumulerande. 

Inga data finns tillgängliga. 

Inga data finns tillgängliga. 

Inga data finns tillgängliga. 

13. Avfallshantering 
Avfallsrester/oanvända produkter: 
Avfallshantering enligt lokala föreskrifter. Enligt Europeiska 
avfallskatalogen är avfallskoderna inte produktspecifika utan 
tillämpningsspecifika. EWC-nr: 01 04 10.  
Kontaminerade förpackningar: 
Skölj ur förpackningarna innan de lämnas för återvinning. 

14. Transportinformation
På väg (RID/ADR)
Till havs (IMO)
Lufttransport (Icao/Iata)
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Reagerar med syror då CO2 bildas.  
Stabil under normala förhållanden. 
Inga risker som behöver anges. 
Ingen tillgänglig information. 
Syror. 
Inga vid normal användning. 

11. Toxikologisk information 
Information om 
toxikologiska effekter: 

Akut toxicitet: inga tillgängliga uppgifter om själva produkten. 
Frätande/irriterande på huden: nej. 
Allvarliga ögonskador/ögonirritation: kan irritera ögonen. 
Sensibiliserande vid inandning eller för huden: nej. 
Cancerogenitet: Inga data finns tillgängliga. 
Mutagenitet i könsceller: inga tillgängliga uppgifter. 
Reproduktionstoxicitet: inga tillgängliga uppgifter. 
Specifik organtoxicitet (enstaka exponering): inga tillgängliga uppgifter. 
Specifik organtoxicitet (upprepad exponering): inga tillgängliga uppgifter. 
Fara vid aspiration: inga tillgängliga uppgifter. 
Människors hälsa: produkten har inga kända negativa effekter på människors 
hälsa. 

Metoder för avfallshantering:

Ej reglerat. 
Ej reglerat. 
Ej reglerat. 
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Klassificeras inte som skadligt enligt transportbestämmelserna. 

16. Övrig information 
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Övrig information: 

15. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet
eller blandningen när det gäller säkerhet, 
hälsa och miljö
Kemikaliesäkerhetsbedömning:

Enligt förordning (EG) nr 1272/2008 
(GHS/CLP) behöver produkten inte klassificeras eller märkas. 
Det krävs ingen kemikaliesäkerhetsbedömning för det här 
ämnet. 

Ansvarsfri- 
skrivning: 

Försiktighetsåtgärder ska vidtas vid tillverkningen för att tillse att produkten uppfyller 
angivna krav och den information som lämnats. Dock kan det eftersom det är en naturprodukt 
finns marginella skillnader på grund av variationerna i naturfyndigheterna. 
Informationen i detta dokument baseras på våra kunskaper om ovan angivna uppgifter. 
Den ska inte betraktas som garanti eller kvalitetsintyg. 
Användaren ska kontrollera informationens lämplighet och fullständighet sett till särskild 
avsedd användning. 
Detta säkerhetsdatablad ersätter samtliga föregående versioner. 
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