August 2020

Sirius Plank Classic

Sikkerhedsdatablad

1. identifikation af produktet og virksomheden
1.1 Produktnavn:

EasyPlank+

1.2 Anvendelse:

Ekstruderet Wood Plastic Composit (WPC) produkter til terrasser.

1.3 Ansvarshavende:

Wimex ApS
Strandvejen 16
7800 Skive
Mail: info@wimex.dk

1.4 MSDS og produktinformation:

Kontakt Wimex på tlf.: +45 8741 2200

2. Fare identifikationer
2.1 Klassificering af stoffet:

Ingen kendte fare.

Nødstilfælde:

WPC er brændbart ved høje temperaturer. Støv kan danne en eksplosiv blanding med
luft i nærheden af en antændelseskilde.

2.2 Mærkning:
Ingen.

3. sammensætning/ information om ingredienserne
Navne på kemikalier og synonymer:
Ingredienser
Navn

Procentdel vægt

Træfiberstøv

62 - 65 %

Polyætylen PE-HD

27 - 30 %

Additiver Farve, UV beskyttelse, andet

5-8%

CAS nr.

9002-88-4

VIGTIGT: Træfibrerne er indstøbt i en blanding med høj densitet polyætylen. Polyætylen er et termoplastisk kunststof. Denne blanding
indeholder overvejende træfiber og polyætylen. Polyætylen kan stamme fra nyt eller genanvendt plast materiale.

4. Førstehjælp
Øjenkontakt:

Skyld grundigt med vand. Hvis der opstår irritation , søg læge.

Hudkontakt:

Vask området der har været i kontakt med produktet med vand og sæbe. Vask det 		
forurenede tøj inden brug igen.

Indånding:

Ved vedvarende irritation, hoste, efter udsættelse af støv, gå væk fra det udsatte 		
område, søg lægehjælp ved vedvarende ubehag.

Indtagelse:

Dette anses ikke for et problem hvis det bliver indtaget i små mængder. Ved ubehag,
søg lægehjælp.

Note til læge:

Luftvejs- og hudsygdomme kan blive forværret ved udsættelse af støv, ved bear		
bejdning af dette produkt.
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5. Brandbekæmbelse
5.1 Slukningsmidler:
Brug vandsprøjte, skum, tør cemical eller carbondioxid. Flyt brandt eller vådt materiale ud på et åbent område, når ilden er slukket.
Brandmænd bør bruge beskyttelsesdragt inklusiv åndedrætsværn. Brug vand til at holder containere kolde.
5.2 Usædvanlige brand- og eksplosionsfare:
WPC er brændbar ved høje temperaturer. Støv kan danne en eksplosiv blanding med luft når det er i nærheden af en antændelseskilde.
5.3 Specielt udstyr:
Ved brande i et lukket område, skal brandmænd bruge åndedrætsværn.

6. forholdsregler ved udslip/uheld
6.1 Sikkerhedsforanstaltninger:
Ingen, fast materiale.
6.2 Miljømæssig sikkerhedsforanstaltning:
Forventes ikke at være et problem.
Personlige foranstaltninger:
Se punkt 8.

7. håndtering og opbevaring
7.1 Håndtering:
EasyPlank+ er ikke beregnet til bærende eller tungt belastede konstruktioner. Læs venligst EasyPlank+ informationsmaterialet før brug.
Vægten hos EasyPlank+ materialet er tungere end de meste traditionelle træprodukter. Derfor skal brugeren anvende korrekt håndtering
for at forhindre at beskadige produktet.
7.2 Opbevaring:
Opbevar EasyPlank+ i et koldt, tørt, godt ventileret område væk fra stærke iltningsmidler, usædvanlig høj varme, gnister og åben ild.
Oprethold gode husholdningsprocedurer, såsom jævnligt at feje for at undgå at støvet ophober sig. Hvis det opbevares udendørs, skal det være dækket til således fugt og sollys holdes ude. Alle produkter skal opbevares på en flad og tør overflade.
Stabel enhederne med niveaudeling og justeret understøttelse i bunden.

8. eksponeringskontrol
Ventilation:

Skæren, afslibning eller pudsning bør gøres udendørs eller i et godt ventileret 		
område.

Åndedrætsværn:

Undgå indhalering. Godkendt støv åndedrætsværn skal bruges under forhold hvor 		
der er meget støv eller hvis indånding af støv er sandsynligt. Støvmasker kan bæres
for at undgå indånding af træstøv.

Øjenbeskyttelse:

Sikkerhedsglas med sidebeskyttelse eller beskyttelsesbriller skal bæres for at be		
skytte mod støvpartikler i luften.

Hudbeskyttelse:

Brug slidstærke arbejdshandsker, så som læder ved håndtering.

9. fysiske og kemiske egenskaber
Fysiske egenskaber anses for at være repræsentative. For specifikke fysiske egenskaber refereres til produktdatabladet.
Udseende:

Fast.

Farve:

Kirsebærrød som falmer til en lys rød over tid.
Strand grå som falmer til en lys grå over tid.
Sort, som falmer til en mørk grå over tid.
Brun, som falmer til en lys brun over tid.
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Lugt:

Ingen

PH værdi:

Ikke tilgængelig

Kogepunkt:

Ikke tilgængelig

Smeltepunkt:

Ca. ved 130 ˚C

Brandbar

Ikke fastslået

Vandoptagelse:

5 % i forhold til vægten

Fugtudvidelse:

5 % i tykkelse

Vandopløselighed:

Ubetydelig

Temperaturudvidelse:

6.0 x 10-5 (1/C)

Damptæthed:

Ikke fastslået

Fordampningssats:

Ikke fastslået

Flydepunkt:

Ikke tilgængelig

Frysepunkt:

Ikke fastslået

Svingende organiske forbindelser:

Ikke fastslået

For yderligere information kontakt vores kundeservice på tlf.: +45 8741 2200.

10. stabilitet og reaktivitet
Stabilitet (termisk, lys, vejr etc.):

Stabil (farven falmer over tid).

Betingelser man skal undgå:

Varme og flammer (for meget støv).

Inkompatilitet:

Stærke iltningsmidler.

Fare polymerisering:

Vil ikke opstå.

11. Toksologiske oplysninger
Akut toksicitet:
Giftighed oral (rotter):

Ikke fastslået.

Giftighed for hud (kaniner):

Ikke fastslået.

Indånding (rotter):

Ikke fastslået.

Øjenirritation (kaniner):

Ikke fastslået.

Hud irritation (kaniner):

Ikke fastslået.

Kronisk toksologi:

Træfiberstøv kan være irriterende for øjne, hud og luftrør. Udsættelse for træfibre er
reduceret når træfibre er omsluttet af en polymermatrix.

12. Miljø oplysninger
Miljøskæbne og effekt:		

Ikke anslået.

13. bortskaffelse
Affald: 		
		

Bortskaffelse af overskydende materialer skal ske i henhold til lokale affalds		
ordninger. Må ikke brændes i åben ild, ovne, ildsted eller fastbrændselsfyr.

14. transport information
Landtransport:		Ingen.
Søtransport:		Ingen.
Flytransport:		Ingen.

15. oplysninger om regulering
Ingen.
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16. Andre oplysninger
Ovenstående information tilbydes i god tro som korrekt, men uden garanti. Betingelser for brug og egnethed af produktet til særlige
anvendelser er uden for vores kontrol; Brugeren påtager sig derfor al risiko ved brug at produktet og vi fralægger os alle garantier af en
hver slags, inklusiv garantier for salgbarhed og egnethed til et specielt formål i respekt til brugen eller
bæredygtigheden af produktet. Dette er påtænkt som en anbefaling til brug, som bryder gyldige patenter, eller som udvidet licens undergyldige patenter.
Korrekte advarsels- og håndterings procedurer bør udleveres til rådgivere og brugere.
Det er strengt forbudt at lave ændringer i dette dokument. Wimex ApS påtager sig intet ansvar for gyldigheden af informationen medmindre dette er det nyeste tilgængelige på vores hjemmeside eller en anden distributør af EasyPlank+ produkter.

Wimex ApS / Strandvejen 16 / DK-7800 Skive
www.wimex.dk / E info@wimex.dk / T +45 8741 2200

