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Namn på preparat samt företagsinformation 
 

Handelsnamn:  Vermikulit  6200 7003 

 
GTIN   07340215100090 
Användning/tillredning:  Stödjande isoleringsmaterial kring insatsrör i 
   befintliga skorstenar. 
 
Leverantör: 

REC Indovent AB  www.rec-indovent.se  
Kärragatan 2   info@rec-indovent.se 
Box 37   
431 21 Mölndal  
Sweden 

   
Information in case of emergency:  Contact – Local poison information center - Call 112 

2. Sammansättning / uppgifter om beståndsdelar 

 
Beskrivning:    Glimmerliknande bergart som expanderats på 
   termisk väg. 
Kemisk sammansättning:   CAS-Nr: 1318-00-9  
   Vermikulit Inga farosymboler eller riskfraser 
   förknippas med Vermikulit. 
 

3. Farliga egenskaper 

 
Farosymbol:   Inga farosymboler förknippas med Vermikulit. 
 

4. Första hjälpen 

 
Vid inandning:   (Gäller för finkornigt damm) tillförsel av frisk luft. 
   Vid sjukdomskänsla konsultera läkare och beskriv 
   ämnet. 
Vid hudkontakt:   Tvätta med vatten. 
Vid ögonkontakt:   S26: Skölj ögat grundligt med vatten, kontakta sedan 
   läkare (fara finns för mekanisk skadeverkan p.g.a. 
   främmande ämne i ögat). 
Vid förtäring:   Kontakta läkare.  Vermikulit får användas som 
   bärarmaterial för djurfoder. 
Anvisning till läkare:   Vermikulit är ett kemiskt inert uppsvälld lermineral 
   och får användas som bärarmaterial i djurfoder. 
   Hälsopåverkan kan endast orsakas p.g.a. det fina 
   dammet om det kommer i kontakt med ögonen. 
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5. Brandbekämpningsåtgärder 

 
Lämpligt släckmedel:   Produkten brinner ej. Vilket släckmedel som är 
   lämpligt avgörs av omgivningen. 
Skyddsutrustning:   Ingen särskild skyddsutrustning behöver användas. 
 

6. Åtgärder vid spill 

 
Försiktighetsåtgärder handhavande: S25: Undvik kontakt med ögonen. Fara finns för 
   mekanisk skadeverkan p.g.a. främmande 
   ämne i ögat. 
 
Skyddsåtgärder för miljön: Krävs ej. 
 
Saneringsmetoder:  Mekanisk uppsamling 
 
Ytterligare anvisningar:   Vid spill på golv/mark och vattentillförsel 
   förekommer halkrisk. Torrt, rent material kan 
   återanvändas. 
 

7. Hantering och lagring 

 
Anvisningar för säker hantering:  Undvik att andas in damm. Undvik  
   ögonkontakt 
Anvisning brand och explosionsskydd: Inga särskilda åtgärder erfordras. 
Krav på lagerutrymmen och behållare:  Skydda mot fukt i slutna utrymmen. 
 

8. Exponeringsbegränsning / personligt skydd 

 
Arbetsplatsrelaterade gränsvärden: 1318-00-9 Vermikulit 5 mg/m3 (gäller damm) 
 
  Personliga skyddsåtgärder:  
 
Andningsskydd: Använd ansiktsmask för fint damm. S22: Andas ej in damm 
Handskydd:  Krävs ej. 
Ögonskydd:  Använd skyddsglasögon, S25: Undvik ögonkontakt S26: Vid 
  ögonkontakt, skölj ögat grundligt med vatten, kontakta sedan 
  läkare (fara finns för mekanisk skadeverkan p.g.a. främmande 
  ämne i ögat). 
Kroppsskydd: Krävs ej. 
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9. Fysikaliska och kemiska egenskaper 

 
  Kännetecken: 
Form:   Granulat, kornstorlek 1 - 16 mm beroende på granulattyp 
Färg:   Ljusbrun 
Lukt:   Luktfri 
 
  Säkerhetsrelevanta data:  
pH i levererat tillstånd:  ca 9 (Naturmaterial) 
Smältpunkt:   ca 1330°C 
Bulktäthet:    70 till 130 kg/m3 (beroende på granulattyp) 
 

10. Stabilitet och reaktivitet 

 
Tillstånd att undvika:  Produkten är stabil. 
 

11. Toxikologisk information 

 
Akut toxicitet:  Nej 
 
Toxikologisk information: Med beaktande av uppgifterna i punkt 6 och 8 förekommer inga 
  särskilda kända faror. 
 

12. Ekotoxikologis information 

 
Ekotoxikologis påverkan: Ingen 
  

13. Avfallshantering 

 
Rekommendation:  Torrt återuppsamlat granulat kan återanvändas för att till 
  exempel luckra upp plantjord. Vid avyttring behandlas Vermikulit 
  som byggavfall. Förorenad Vermikulit som till exempel använts för 
  absorption av kemikaliespill behandlas som kontaminerat avfall 
  beroende på  vilken kemikalie som samlats upp. 
 
Rengjorda förpackningar:  Töm förpackningarna grundligt, beakta lokala avfallsföreskrifter. 
 

14. Transportinformation 

 
Produkten är ej transportklassificerad dvs.  Ej farligt gods. 
The product is not transport classified, i.e. Non-dangerous goods. 
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15. Gällande föreskrifter 

 
Farobeteckning och farosymbol:   Saknas 
 
Säkerhetsfraser 
S22:  Undvik inandning av damm. 
S25:  Undvik kontakt med ögon. 
S26:  Vid kontakt med ögonen, skölj grundligt och konsultera läkare. (Fara finns för 
 mekanisk skadeverkan p.g.a. främmande ämne i ögat). 
 

16. Juridisk information 

 
Detta Säkerhetsdatablad är baserat på vad REC Indovent AB känner till idag. 
De angivna produktegenskaperna gäller inte som ett juridiskt avtal. 


