Datablad
Sikkerhedsdatablad

Resiblock CIVILS 20/20
Udgivelsesdato: 29.10.10 Udgave nr: 1 Side 1 af 3
Resifix – til effektiv forsegling
af belægningers fuger
1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden
Produktidentifikator: PR-nr.: 1492909
Produktbeskrivelse
Generelle tekniske data
Funktion & egenskaber
Resiblock
Resifix
Commercial
er
et
selv
Rækkeevne: I normal fuge ved
•
Fast
og
permanent
fuge.
Resiblock / Resiecco.
hæftende
fugesand
til
flise
og
stenbelæg
•
Vind
og
vandbestandig.
Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådesSF/Herregårdssten ca. 25 kg pr. 10 kvm.
ninger. Resiblock
Resifix Commercial
• Let at påføre – kræver ingen specielle
Anbefalede
anvendelser:
Forsegler & belægningsbeskytter..
fungerer også i fuger som er bredere
Rengøring af værktøj: Med vand –
færdighedder eller værktøj.
end den normale standard på 23 mm.
rengøres straks.
• Efterlader ikke mørtelstænk.
Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet:
Resiblock Resifix Commercial fejes ned i
• Påvirkes ikke af frost og vejsalt.
Dansk
ForseglingsTeknik
Aps herefter
belægningens
fuger og danner
Tørretid: 72 timer ved 20° C.
Falkoner
Allé
79
DK
2000
Frederiksberg,
Producent:
en uigennemtrængelig plastcement,
somDanmark
Anvendelsesområder
Ansvarlig
sikkerhedsdatablad
(e-mail):ole@resiblock.dk
Ltd. Opbevares tørt /
binder påfor
belægningens
kanter ved
Opbevaring Resiblock
/ holdbarhed:
• Terrasser
Tlf.
+45 41af111
520Resiblock Resifix
tilsætning
vand.
12 månederArchers
uåbnet.Fields Close, Basildon
• Ganarealer
Fax:
+45 6228
Commercial
er 2850
et prisvenligt alternativ
• Legepladser
Essex, SS1 1DW
sammenlignet
tilsvarende
Flammepunkt:
Ikke brandbart.
• Poolområder
Nødtelefon:
82 med
12 12andre
12 (Giftlinien)
England
fugeprodukter.
• Hældende belægninger
Mængder: Poser a 25 kg.
• Vindblæste arealer
Fordele
2. Fareidentifikation
• Resiblock Resifix Commercial kan
Transportspecifikation: Ikke klacificeret
Ikke velegnet til
anvendes
i
næsten
alle
fugebredder.
Tungt
befærdede
arealer,
havnefronte
som farligt gods.
Arbejdsplads-belastningsgrænse: Dette produkt har ikke nogen arbejdsplads-belastningsgrænse.
• Fungerer under stort set alle klimatiske
luftvavne kørebaner og tankstationer.
PBT: Dette stof er ikke identificeret som et PBT-stof.
forhold.
Her anbefales brug af RESIBLOCK 22.
Direktiv 1999/45/EF: Dette opfylder ikke kriterierne for klassifikation som farligt
• Resiblock Resifix Commercial er
i henhold
til Direktiv
anvendelig
til både1999/45/EF.
beton, lerbrændte
og naturstens belægninger.
• Fixerer fugesand i både fleksible og stive Tekniske data for Resiblock Resifix Commercial
3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer
belægninger.
Anbefalet fugebredde
2 – 3 mm
• Afgiver ikke lugt.
Hærdning
Afhængig af tempera
• Resiblock Resifix Commercial er
tur og fugtindhold i
UVbestandig.
belægningsmaterialet.
•4.Modstår
ukrudtsspirring fra vindførte
Førstehjælpsforanstaltninger
Holdbarhed
12 måneder i uåbnet
frø.
emballage.
• Ændrer ikke belægningens farve.
Hudkontakt: Vask straks med masser af sæbe og vand. Søg læge.
• Gør ikke overfladen glat.
Skylåret
øjetrundt
med ved
rindende
vand i 15 minutter. Søg læge.
•Øjenkontakt:
Kan anvendes
tempera
Indtagelse:
Fremprovoker
ikke
opkastning.
SøgFriktion
læge. (typiske testværdier)
turer over 5° C.
den tilskadekomne,
så yderligere
indånding undgås,
•Indånding:
Tillader atFlyt
belægningen
efterfølgend
kan
Overflade
Pendultest resultat
også
af hensyn
til ens egen sikkerhed. Søg læge.
optages
og genlægges.
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Betonfliser ubehandlet
Anvendelighed
Betonfliser Resiblock Resifix Commercial behandlet
Resiblock
Resifix Commercial er ideel til
5. Brandbekæmpelse
forankring af fuger i almindelige flise
og stenbelægninger, hvor problemer med
Brandslukningsmateriel: Brandslukningsmateriale bør vælges efter forholdene omkring branden.
erosion af fugesandet pga. spulning og
Eksponeringsfare: Afgiver giftige dampe ved forbrænding.
nedsivning ønskes elimineret. Endvidere
Beskyttelse
af brandmænd:
Bær selvstændigt
indåndingsudstyr.
løser
det problemet
med bortvaskning
af
Bær
beskyttelsestøj
for
at
undgå
kontakt
med
hud og øjne.
fugesandet på skrånende arealer og på
steder som hyppigt oversvømmes, ligesom
problemer med gravende insekter, samt
rodfæste for græsser og ukrudt reduceres.

Sikkerhedsdatablad
Datablad
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Resifix
– til effektiv forsegling
6. Forholdsregler over for udslip ved uheld
af
belægningers fuger
Personlige forholdsregler: Læs om personlig beskyttelse i afsnit 8.
Miljøforholdsregler: Udled ikke i afløb eller vandløb. Begræns spild ved inddæmning.
Produktbeskrivelse
Generelle tekniske data
Funktion
& egenskaber
Procedure ved oprensning: Absorber i tør jord eller
tørt sand.
Overfør til en tætsluttende
Resiblock
Commercial
er et selv
Rækkeevne: I normal fuge ved
• Fast
og permanent fuge.
og mærketResifix
beholder
til bortskaffelse
på passende
måde.
hæftende fugesand til flise og stenbelæg
SF/Herregårdssten ca. 25 kg pr. 10 kvm.
• Vind og vandbestandig.
ninger. Resiblock Resifix Commercial
• Let at påføre – kræver ingen specielle
fungerer
også i fugerog
somopbevaring
er bredere
Rengøring af værktøj: Med vand –
færdighedder eller værktøj.
7. Håndtering
end den normale standard på 23 mm.
rengøres straks.
• Efterlader ikke mørtelstænk.
Resiblock Resifix Commercial fejes ned i
• Påvirkes ikke af frost og vejsalt.
Krav til håndtering: Undgå direkte kontakt med stoffet.
belægningens fuger og danner herefter
Tørretid: 72 timer ved 20° C.
Sørg for tilstrækkelig ventilation i området.
en uigennemtrængelig plastcement, som
Anvendelsesområder
Opbevaringsforhold:
Holdkanter
beholderen
binder
på belægningens
ved tæt tillukket.
Opbevaring / holdbarhed: Opbevares tørt /
• Terrasser
Grænser
for
opbevaring:
5-10
°C
tilsætning af vand. Resiblock Resifix
12 måneder uåbnet.
• Ganarealer
Commercial er et prisvenligt alternativ
• Legepladser
sammenlignet med andre tilsvarende
Flammepunkt: Ikke brandbart.
• Poolområder
8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler
fugeprodukter.
• Hældende belægninger
Mængder: Poser a 25 kg.
• Vindblæste arealer
Tekniske forhold: Sørg for tilstrækkelig ventilation i området.
Fordele
Åndedrætsværn
er ikke påkrævet.
•Åndedrætsværn:
Resiblock Resifix
Commercial kan
Transportspecifikation: Ikke klacificeret
Ikke velegnet til
Håndbeskyttelse:
Vandtætte
handsker.
anvendes i næsten
alle fugebredder.
Tungt befærdede arealer, havnefronte
som farligt gods.
Sørg for, at der
er adgang
til øjenskylning.
•Øjenbeskyttelse:
Fungerer underSikkerhedsbriller.
stort set alle klimatiske
luftvavne
kørebaner
og tankstationer.
forhold.
Her anbefales brug af RESIBLOCK 22.
Hudbeskyttelse:
Vandtæt beskyttelsestøj
• Resiblock Resifix Commercial er
anvendelig til både beton, lerbrændte
og naturstens belægninger.
Fysisk-kemiske
•9.Fixerer
fugesand i både egenskaber
fleksible og stive Tekniske data for Resiblock Resifix Commercial
belægninger.
Anbefalet fugebredde
2 – 3 mm
Flydende
•Form:
Afgiver
ikke lugt.
Hærdning
Afhængig af tempera
Hvid Resifix Commercial er
•Farve:
Resiblock
tur og fugtindhold i
UVbestandig.
Lugt:
Karakteristisk lugt
belægningsmaterialet.
•Opløselighed:
Modstår ukrudtsspirring
fra vindførte
Vandopløselig
Holdbarhed
12 måneder i uåbnet
frø.
Kogepunkt
°C: 100
emballage.
•Flammepunkt
Ændrer ikke °C:
belægningens
farve.
Intet
•pH:
Gør
ikke
overfladen
glat.
5-7
• Kan anvendes året rundt ved tempera
Friktion (typiske testværdier)
turer over 5° C.
• Tillader at belægningen efterfølgend kan
Overflade
Pendultest resultat
optages
og genlægges.
10.
Stabilitet
og reaktivitet
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Betonfliser ubehandlet
Anvendelighed
Stabilitet: Stabilt under normale forhold.
Betonfliser
Resiblock Resifix Commercial behandlet
Resiblock
Resifix
er Afgiver
ideel til giftige dampe
Farlige stoffer
vedCommercial
nedbrydning:
ved forbrænding.
forankring af fuger i almindelige flise
og stenbelægninger, hvor problemer med
erosion af fugesandet pga. spulning og
nedsivning
ønskes elimineret.
Endvidere
11. Toksikologiske
oplysninger
løser det problemet med bortvaskning af
fugesandet på skrånende arealer og på
Hudkontakt: Der kan være mild irritation af det berørte område.
steder som hyppigt oversvømmes, ligesom
Øjenkontakt:
Detgravende
kan giveinsekter,
irritationsamt
og røde øjne.
problemer
med
Indånding:
Der
kan
forekomme
irritation
rodfæste for græsser og ukrudt reduceres.af halsen og en følelse af trykken for brystet.

Sikkerhedsdatablad
Datablad

Vedholdenhed og nedbrydelighed: Ingen tilgængelige data.
Andre skadelige virkninger: Ubetydelig giftighed for omgivelserne.
Produktbeskrivelse
Generelle tekniske data
Funktion & egenskaber
PBT-identifikation: Dette stof er ikke identificeret som et PBT-stof.
Resiblock Resifix Commercial er et selv
Rækkeevne: I normal fuge ved
• Fast og permanent fuge.
hæftende fugesand til flise og stenbelæg
SF/Herregårdssten ca. 25 kg pr. 10 kvm.
• Vind og vandbestandig.
ninger. Resiblock Resifix Commercial
• Let at påføre – kræver ingen specielle
13. Forhold
vedrørende
bortskaffelse
fungerer
også i fuger
som er bredere
Rengøring af værktøj: Med vand –
færdighedder eller værktøj.
end den normale standard på 23 mm.
rengøres straks.
• Efterlader ikke mørtelstænk.
Resiblock
Resifix
Commercial
fejesbeholder
ned i og •sørg
Påvirkes
ikke af frost og vejsalt.
Bortskaffelse:
Overfør
til en egnet
for afhentning
belægningens
fuger
og danner herefter
Tørretid: 72 timer ved 20° C.
af et specialiseret
affaldshåndteringsselskab.
en
uigennemtrængelig
plastcement,
som
Anvendelsesområder
NB: Brugeren skal tage højde for eventuelle regionale eller nationale regler for bortskaffelse.
binder på belægningens kanter ved
Opbevaring / holdbarhed: Opbevares tørt /
• Terrasser
tilsætning af vand. Resiblock Resifix
12 måneder uåbnet.
• Ganarealer
Commercial er et prisvenligt alternativ
• Legepladser
14. Transportoplysninger
sammenlignet med andre tilsvarende
Flammepunkt: Ikke brandbart.
• Poolområder
fugeprodukter.
• Hældende belægninger
ADR / RID:
Mængder: Poser a 25 kg.
• Vindblæste arealer
UN-nr:
Ikke-klassificeret.
Fordele
IMDG
/ IMO:Resifix Commercial kan
• Resiblock
Transportspecifikation: Ikke klacificeret
Ikke velegnet til
UN-nr:
Ikke-klassificeret.
anvendes
i næsten alle fugebredder.
Tungt befærdede arealer, havnefronte
som farligt gods.
• Fungerer
luftvavne kørebaner og tankstationer.
IATA
/ ICAO:under stort set alle klimatiske
forhold.
Her anbefales brug af RESIBLOCK 22.
UN-nr:
Ikke-klassificeret.
• Resiblock Resifix Commercial er
anvendelig til både beton, lerbrændte
15.
om regulering
og Oplysninger
naturstens belægninger.
• Fixerer fugesand i både fleksible og stive Tekniske data for Resiblock Resifix Commercial
Faresymboler:
belægninger.Ingen væsentlig fare.
Anbefalet fugebredde
2 – 3 mm
Bemærk:
• Afgiver Ovennævnte
ikke lugt. lovgivningsmæssige oplysninger udgør kun de vigtigste regler
Afhængig af tempera
Resiblock
Resifixdet
Commercial
er er beskrevet iHærdning
i•forhold
til netop
produkt, der
sikkerhedsdata-arket.
tur og fugtindhold i
UVbestandig.
Brugeren
skal tage højde for eventuelle yderligere bestemmelser,
belægningsmaterialet.
• Modstår
ukrudtsspirring
fra Vi
vindførte
der
kan supplere
disse regler.
henviser til de gældende nationale,
Holdbarhed
12 måneder i uåbnet
frø.
internationale
eller lokale regler og bestemmelser.
emballage.
• Ændrer ikke belægningens farve.
• Gør ikke overfladen glat.
• Kan anvendes året rundt ved tempera
16. Yderligere oplysninger
Friktion (typiske testværdier)
turer over 5° C.
• Tillader at belægningen efterfølgend kan
Overflade
Pendultest resultat
Yderligere
oplysninger:
Dette sikkerhedsdata-ark er udarbejdet i henhold til Regulativ (EF) nr.1907/2006.
optages og
genlægges.
* indikerer tekst i sikkerhedsdata-arket, der er ændret siden sidste udgave.
Betonfliser
69
Ansvarsfraskrivelse:
at væreubehandlet
korrekte, men er ikke udtømmende
Anvendelighed Ovenstående oplysninger menes
Betonfliser
Resiblock
Resifix Commercial behandlet
69
og
må kunResifix
brugesCommercial
som vejledende.
Virksomheden
påtager sig
intet ansvar
Resiblock
er ideel
til
forankring
af fuger
flise
for
skader som
følgei almindelige
af håndtering
af eller kontakt med ovennævnte produkt.
og stenbelægninger, hvor problemer med
erosion af fugesandet pga. spulning og
nedsivning ønskes elimineret. Endvidere
løser det problemet med bortvaskning af
fugesandet på skrånende arealer og på
steder som hyppigt oversvømmes, ligesom
problemer med gravende insekter, samt
rodfæste for græsser og ukrudt reduceres.
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12. Miljøoplysninger
af
belægningers fuger

