S Ä K E R H E T S D AT A B LA D
Utfärdandedatum: 2001-10-10 av Aprobo AB, senaste ändring 20180307

id: AP/00007S

1. Namnet på produkten och företaget
Produktbeteckning

Decibel 4 (dB4)

Användningsområde

Ljuddämpande underlagsmatta

Företag

Aprobo AB
Fabriksgatan 15
280 10 Sösdala
Sverige
Telefonnummer: 0451-611 97
Hemsida: www.aprobo.com
E-post: info@aprobo.com

Nödnummer

112

2. Farliga egenskaper
Produkten är inte klassificerad som farlig vid användning enligt leverantörens anvisningar.
Vulkaniseringsprocessen ändrar kemiskt sett de sammansatta ämnena, vilket innebär att ämnena inte förblir
fria i ursprunglig form i den färdiga produkten, utan endast förekommer som spårmängder (<0,1 %).
3. Sammansättning
Ämne

Vikt (%)

CAS-nr

SBR syntetiskt gummi (Styren Butadiene Rubber), Synthetic
rubber)
Processolja
Vax (Wax)
Kalciumoxid (Quicklime)
Krita (Limestone)
Svart pigment (Carbon black)

8,3 %

9003-55-8

14 %
0,1 %
1%
72 %
0,50 %

64741-88-4
67701-03-5
1305-78-8
1317-65-3
1333-86-4

T.M.T.D (Tetra Methyl Thuiram Disuphide)

<0,01 %

137-26-8

CBS (N-Cyclohexyl-2-Benzothiazole Sulfenamide)

0,25 %

95-33-0

Svavel (Sulphur)
Natriumkarbonat (Sodium Bicarbonate)

<1 %
2%

7704-34-9
144-55-8

Unicell OT
(p,poxybisbenzenesulphonylhydrazide)
Zinkoxid (Zinc oxide)

0,25 %

80-51-3

< 0,10 %

1314-13-2

4. Första hjälpen
Vid ögonkontakt:
Vid Hudkontakt:
Inandning:
Vid förtäring:

Inga särskilda åtgärder krävs
N/a
N/a
Framkalla ej kräkning. Rensa munnen med vatten men svälj inte, drick sedan 1
eller 2 glas vatten. Kontakta sjukhus eller ring 112 och begär Giftinformationscentralen.

5. Åtgärd vid brand
Lämpliga släckningsmedel:

Vatten, skum, pulver eller koldioxid (CO2)

Produkten testad och godkänd enligt brandtest NT007 samt BS4790/5287
6. Åtgärd vid oavsiktligt utsläpp
Åtgärder vid läckage och spill: Inga farorisker. Inga särskilda åtgärder behöver vidtas.
7. Hantering och lagring
Lagring:

Förvaras i oöppnad originalförpackning på torr och frostfri plats. Mattan skall inte utsättas
för UV ljus.

8. Personlig skyddsutrustning
Ingen särskild utrustning är nödvändig som personligt skydd vid arbete med produkten.
9. Fysikaliska och kemiska egenskaper
Form: Platt mattform
Bredd: 1.33 meters rullbredd
Längd: 8.24 meters längd
Tjocklek: 12,0 mm tjock
Total vikt: 4,1 kg/m2 d.v.s. ca 45 kg/rulle
Färg: Svart med brun ovansida och vitaktig undersida
Lukt: Svag gummidoft som avtar efter uppackning
Diffusionsegenskaper: Decibel 1 är inte diffusionstät
Akustiska egenskaper: Förbättrar stegljud, trumljud, ljudabsorption samt flanktransmission.
Specifik egenskap beror till viss del på installationsförfarandet.
10. Stabilitet och reaktivitet
Stabilitet:
Produkten är stabil vid användning enligt leverantörens anvisningar
Förhållanden som ska undvikas:
Kontakt med reaktiva material
Farliga sönderdelningsprodukter:
Inga kända
11. Toxikologisk information
Frekvent eller långvarig hudkontakt kan orsaka irritation vid mycket sällsynta fall och individuell sensibilisering.
12. Ekologisk information
Toxicitet:
Allmän effekt
Produkten är inte klassificerad som miljöfarlig. Ekologiska data för produkten finns ej tillgänglig.
Persistens och nedbrytbarhet:
Trots att ingen data finns tillgänglig för produkten är produkten stabil vid användning enligt leverantörens
anvisningar och bryts inte ned lätt.

Bioackumuleringsförmåga:
Ingen information finns tillgänglig för produkten.
Rörlighet i jord:
Ingen information finns tillgänglig för produkten.
13. Avfallshantering
Företaget är anslutet i REPA.
Produkten kan oftast återanvändas då golvmaterial applicerats flytande på produkten.
Produkten kan till viss del återgå till återvinning vid ny produktion.
Förbränning är möjlig.
Vid deponering bryts produkten ned av UV ljus
14. Transportinformation
Produkten är inte klassificerad som farligt gods.
15. Gällande föreskrifter
Ingen klassificering eller märkning krävs.
16. Övrig information
Produkten ska inte användas för andra syften än de som anges under rubrik 1 utan att först ha hänvisat till
leverantören och ha erhållit hanteringsanvisningar. Då specifika användningsvillkor för produkten
ligger utanför leverantörens kontroll ansvarar användaren för att kraven i gällande lagstiftning efterlevs.
Produkten bör förvaras, hanteras och användas enligt god industrihygien och lagkrav. Informationen
inom detta säkerhetsdatablad baseras på aktuellt kunskapsläge och avses beskriva produkten i enlighet
med säkerhetskrav och ska således inte tolkas som en garanti för specifika egenskaper.

