
DIN LEVERANDØR AF TAGTILBEHØR

Leverandør brugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)
Dato:  Feb. 1997.

1.
Handelsnavn: Producent: Leverandør:
Flexim Rygningskit Flexim International BV Tacodan ApS

Buys Ballotstraat 4 Birkevænget 5
1704 SK Heerhugowaard Lindved
Holland 7100 Vejle

Anvendelsesområder:
Anvendes ved pålægning af rygnings- og gratsten.
Anvendes som tætningsprodukt ved skotrender, ovenlysvinduer og inddækninger m.m.

2.
Produktsammensætning:
Flexim Rygningskit består primært af vegetabilske olier, opblandet med en mindre del syntetisk olie.
Som armering er der anvendt plantefibre, og som elasticitetsgivende fyldmateriale er der anvendt CFC
fri polystyrenkugler.

3.
Fareidentifikation
Ingen kendte.

4.
Førstehjælp:
Ved indånding: —
Ved hudkontakt: Ved ubehag, vask med sæbe og vand.
På øjnene: Skyl øjnene med frisk vand i mindst 15 minutter.
Ved indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Skyl munden. Drik mælk eller vand. Søg evt. læge.

5.
Brandbekæmpelse
Produktet er svært antændeligt. Slukningsmidler retter sig efter omgivelserne.

6.
Forholdsregler ved uheld
Stort spild opsamles og genanvendes evt. sendes til destruktion. Produktet kan forbrændes.

7.
Håndtering og opbevaring
Håndtering: Ingen specielle krav, dog bør man af hensyn til produktets lagerholdbarhed undgå at punktere
de luftfyldte enheder.
Opbevaring: af hensyn til plasticiteten ved anvendelsen bør følgende iagttages: Ved frostgrader bør
Flexim opbevares ved stuetemperatur. Ved høje varmegrader bør Flexim opbevares køligt.

8.
Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler
Ingen specielle hensyn.
Ved en evt. disponering for hud allergi, kan de i kartonen medleverede engangshandsker anvendes.



DIN LEVERANDØR AF TAGTILBEHØR

Leverandør:

TACODAN A/S
Birkevænget 5, Lindved
7100 Vejle
Tlf. 75 85 15 99 Fax. 75 85 12 99
www.tacodan.dk

9.
Fysiske og kemiske egenskaber
Udseende: Fast grå pastamasse.
Lugt: Karakteristik lugt af linolie.
Antændelighed: > 400o C.
Oxiderende egenskaber: Produktet danner en beskyttende hinde ved iltning af luften.
Vægtfylde: 0,5.
Opløselighed: Produktet er i uhærdet tilstand opløselig under vand.

10.
Stabilitet og reaktivitet
Produktet er stabilt. Ingen kendte reaktioner.

11.
Toksikologiske oplysninger
Flexim er anvendt gennem 12 år, analoge produkter er anvendt gennem 28-30 år, der er så vidt vides
ikke konstateret nogen sundhedsfarlige virkninger.

12.
Miljøoplysninger
Ingen kendte skadelige virkninger.

13.
Bortskaffelse
Flexim kan bortskaffes ved forbrænding. Indpakningsfolien ECO-folie, består af de kemiske elementer
C,02 og H2. Folien er fri for tung metaller og der er ikke anvendt PVC eller blødgøringsmidler ved
fremstilling, ligesom folien heller ikke er bestrålet. Folien kan bortskaffes ved forbrænding.
Emballagekartoner kan klappes sammen og bortskaffes som genbrugspap.

14.
Transport oplysninger
For ikke at punktere de lufttætte pakninger, bør Flexim behandles varsomt under transport - ikke kastes
eller trykkes.
Produktet er ikke klassificeret som farligt gods.

15.
Oplysninger om regulering
Der er ingen krav til særlig uddannelse eller alder. Brugsanvisning er påtrykt emballagekartonen.

16.
Andre oplysninger
Anvendelsesbegrænsninger: Det frarådes at anvende Flexim i regnvejr, da dette kan give mulighed for
en hvidlig udfældning fra kitten. Det frarådes ligeledes at anvende Flexim i perioder med høj luftfugtighed,
hvor temperaturen samtidig er under 5o Celsius. Ved lave temperaturer vil den beskyttende hindedannelse
først ske i Iøbet af 8-10 dage. Produktet vil derfor, i perioden, være sårbar overfor slagregn og en
eventuel udfældning.

Kildeangivelse: Flexim International BV.


