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PRODUKTNAVN: 

POLYMER SMART ASFALT  
20kg SEKK 
 

DEL 1: PRODUKTINFORMASJON 
 

 
GENERELT ARTSNAVN:   Kald resirkulert asfalt blanding 
RISIKOKLASIFISERING:   Ingen 
VED AKUTT HJELP RING:  112 
GIFTTELEFONEN:   22 59 13 00 
SMART ASFALT AS:   95 23 77 66 

 
DEL 2: FARLIG KLASSIFISERING DEL 3: FYSISKE DATA 

 

 

 

 KOKEPUNKT:     (grader C): Ikke gjeldende 
 DAMPTETHET:   Tyngre enn luft, Flyktig andel (i volum): 0-4%  
 LUKT, UTSEENDE OG FARGE:  Svart, belagt stein med petroleumslukt.  
 KOMMENTAR:   Ingen 
 EGENVEKT:    Større enn vann.  
 FORDAMPNINGSHASTIGHET:  Tregere enn Ether  
 VANNLØSELIGHET:   Ubetydelig 

 

* (I) som damp  
* (2) Total støv 
* (3) NIOSH anbefaler en grense på 100 mg / m3 –  
8 timers tidsvektet gjennomsnitt. 
 
Produktet inneholder ikke stoffer fra SARA seksjon 11 paragraf § 313 av. 
 
DEL 4: BRANN OG EKSPLOSJONSDATA 

 

 
FLAMMEPUNKT (metode):    Ikke under 110 grader Celsius (Cleveland Tag Open Cup)  
EKSPLOSJONSGRENSE:   Ukjent  
BRANNFARLIG GRENSE:    Ukjent 
BRANSLUKNINGSMIDLER:    Karbondioksid, skum, pulver og vanntåke. 
SPESIELLE TILTAK VED BRANNSLUKKING:   Bruk selvstendig pusteapparat med full ansiktsmaske med overtrykk stykke drift i modus for positivt trykk.  

Vann eller skum kan forårsake skumming, noe som kan være voldsomme og muligens liv truer, særlig hvis 
sprøytes inn i varme brennende 

SPESIELLE BRANN- OG EKSPLOSJON DATA:  Unngå bruk vannstråle for å hindre skumming. Bruk aldri sveise- eller skjærebrenner på eller i nærheten 
av trommelen (selv tom) fordi produktet (selv rest) kan antennes eksplosivt. Karbonmonoksid og andre 
organiske forbindelser kan bli dannet ved forbrenning. 

 
NFPA KODE:      HELSE - 2  BRENNBARHET - 1   REAGERER - 0

 
DEL 5: REAKTIVITETS DATA

 

 
STABILITET:     Stabilt 
FORHOLD SOM MÅ UNNGÅES:    Ingen kjente 
INKOMPATIBILITET: (Materialer som bør unngås):  Unngå kontakt med sterke syrer, oksiderende stoffer og petroleumsprodukter for å bevare kvaliteten.  
FARLIGE NEDBRYTINGS- ELLER BIPRODUKTER:  Termisk dekomponering kan produsere karbonmonoksid og andre ukjente organiske forbindelser. 
FARLIG POLYMERISERING:    Vil ikke forekomme  
FORHOLD SOM MÅ UNNGÅS:    Ingen 

 

INNHOLD CAS 
NUMMER 

PROSENT PEL 
PPM 

TLV 
PPM 

Oljebasert asfalt 
base 

8052-42-4 2-8% *(1)5 *(1)5 

Kalkstein 1317-65-3 91-97% *(2)10 *(2)10 

Petroleum 
løsemiddel 

68476-34-6 1-3% *(3)500 N/E 
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DEL 6: HELSEDATA  

 

 
VIRKNING AV OVEREKSPONERING: 
 

ØYNE:  Kan forårsake sever irritasjon, rødhet, rive og tåkesyn. 
HUD:  Langvarig eller gjentatt kontakt kan forårsake moderat irritasjon, dermatitt. 
INNÅNDING:  Omfattende innånding av oppvarmede materialer i et lukket areal kan forårsake kvalme, svimmelhet, slapphet, hodepine, mulig bevisstløshet og kvelning. 
SVELGING:  Kan forårsake gastrointestinal irritasjon, kvalme, oppkast og / eller diaré. Svelging er ikke forventet i en industriell setting.  
KARSINOGENITET:  OSHA- Ikke regulert 
 
 NTP- Ikke registrert  LARC- Ikke registrert 
 
SYMTOMER PÅ OVEREKSPONERING 
 

ØYNE ELLER HUD:  Kløe eller svie. 
INNÅNDING:  Svimmelhet og/eller kortpustethet, irritasjon i lungene og/eller nesegangene, kvalme. 
KOMMENTAR:  Dette produktet som alle andre kjemiske produkter kan forsterke allergiske tilstander på utsatte mennesker.  

 Resultatene ovenfor er basert på lignende produkt testinger. Ingen menneskelig eksponerings data er tilgjengelig.  
Dette produktet inneholder petroleumsprodukter. Lignende materialer med petroleum har vist seg å gi hudkreft hos forsøksdyr etter gjentatt 
eksponering uten vasking eller fjerning. 

 
DEL 7: FØRSTEHJELPS PROSEDYRER 

 

 
ØYNE:  Skyll med store mengder vann i minst femten minutter, løfte øvre og nedre øyelokk, kontakt lege. 
HUD:  Vask straks med såpe og vann. Vask tilsølte klær før de brukes igjen. Kontakt lege hvis rødhet eller kløe utvikles og vedvarer. 
INNÅNDING:  Flytt deg til område med frisk luft. Hvis respiratoriske funksjoner er svekket, gi oksygen og søk øyeblikkelig legehjelp.  
SVELGING:  Fremkall ikke brekninger. Hold personen varm og rolig og søk øyeblikkelig legehjelp. Aspirasjon av materiale i lungene på grunn av 

oppkast kan føre til kjemisk lungebetennelse som kan være dødelig. 
KOMMENTAR:  Skaff øyeblikkelig legehjelp ved overeksponering. 

 
DEL 8: PROSEDYRER VED SØL ELLER LEKASJE 

 

 

LITE UTSLIPP:  Grav opp materialet i egnet beholder for gjenbruk. 
AVHENDING METODE:  Oppgravd eller opp frest asfalt er å betrakte som et avfall og skal ikke dumpes i fyllinger.  
STORT UTSLIPP  Grav opp materialet i egnet beholder(e) for gjenbruk. 
AVHENDING METODE:  Oppgravd eller opp frest asfalt er å betrakte som et avfall og skal ikke dumpes i fyllinger 
KOMMENTARER:   Ved avhending er valget mellom godkjente deponering (som betyr høye avgifter) eller levering på mellomlager (mot en mindre avgift).  

 
DEL 9: GENERELE FORHÅNDSREGLER 

 

 
ØYNE:    Vernebriller eller visir.  
HUD:    Tette klær, hansker, sko. 
INNÅNDING:   Hvis det håndteres i lukkede områder, bære en NIOSH godkjent amin og ammoniakk luftpatron eller NIOSH-godkjent luft forsynt åndedrettsutstyr. 
VENTILASJON:   Sørg for tilstrekkelig mekanisk (generelt og/eller lokalt avtrekk) ventilasjon for å holde eksponering under TLV(r), og for å hindre damp 
akkumulering. 
EGNET ÅNDEDRETSVÆRN:  Trengs ikke med mindre det brukes i et begrenset område.  
KOMMENTAR:   Ingen 

 
DEL 10: SPESIELLE FORHÅNDSREGLER 

 

 
ARBEID/HYGIENISKE RUTINER:  Vask hånd grundig etter håndtering. Fjern tilsølte klær og vask før de brukes igjen. 
HÅNDTERING OG LAGRING:  Ikke ta internt. Kast brukte container riktig i henhold til lokale, statlige og føderale forskrifter. 
KOMMENTAR:  «Så langt vi kjenner til er informasjonen det her gis korrekt. Alle kjemikalier kan ha ukjente helsefare og bør brukes med 

forsiktighet. Selv om kjente risikomomenter er beskrevet her, kan vi ikke garantere ansvaret overfor brukeren. Alle brukere bør 
forvisse seg om at metodene for bruk av kjemiske stoffer er trygt, sikkert og i tråd med gitte instrukser. 
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