
 
 

Datablad for vermiculite 
 

(Ifølge 91/155 EC) 
Dato for den første udgave: 1.3.2002 

1. Produkt navn           
1.1. Type                       

Grena Vermiculite 
Micro, Super Fine, Fine, Medium, Large 

2. Produktets sammensætning  
 

(Na0,21,K0,39Mg0,19Ca0,136H2O)  
(Mg5Fe+20,2Fe+30,8)[Si5.5Al2.5O20] (OH)4 

     Vermiculite er et medlem af phyllosilicat og lagsilikat gruppen af mineraler. 
3. Fareidentifikation 
     - Kritiske farer for mennesker og miljø        

 
Ingen 

4. Førstehjælp 
     - Generelle oplysninger        
     - Efter indånding              
     - Efter hudkontakt        
     - Efter øjenkontakt          

 
Kræver ingen særlige forholdsregler 
At gå ud i frisk luft 
Ingen hudirritation 
Skyl ud med rent vand 

5. Brandbekæmpelse 
     - Generelle oplysninger     
 
     - Specielt beskyttelsesudstyr     

 
Brandslukningsforanstaltningerne egnede til kilden 
til ilden 
Det er ikke nødvendigt 

6. Udslip ved uheld 
     - Personlige sikkerhedsforanstaltninger    
     - Miljøbeskyttelsesforanstaltninger      
     - Metoder til oprydning      

 
Ingen 
Kræver ingen særlige forholdsregler 
Ryd op mekanisk 

7. Håndtering og opbevaring 
     - Håndtering                
     - Beskyttelse mod brand og eksplosion           
     - Opbevaring               

 
I plastsække, papirsække og Big bags 
Ingen 
I tørre steder, under overdækning 

8. Eksponeringskontrol og personlige 
     værnemidler     
     - Generelle forholdsregler vedrørende 
     beskyttelse og hygiejne:     
     - Åndedrætsværn     
     - Beskyttelse af hænder    
     - Øjenbeskyttelse    

 
 
 
Ikke nødvendigt 
Ikke nødvendigt 
Ikke nødvendigt 
Ikke nødvendigt 

9. Fysiske og kemiske egenskaber 
     Udseende 
      - Formular     
      - Farve       
      - Lugt      
 
     Sikkerhed parametre 
      - Ændring i fysisk tilstand      
      - Smeltepunkt        
      - Auto brændbarhed      

 
 
Bulk varer 
Beige 
Ingen 
 
 
Ingen 
1,250 °C, 2,282 °F 
Ingen 



 
 

      - Eksplosive egenskaber      
       - Massefylde      
       - PH-værdi      
       - Varmeledningsevne      
       - Brændbarhed        

Ingen 
80-130 kg/m3 
5,5ph 

0,12 W / mK ved 20 °C 
Ikke-brændbart 

10. Stabilitet og reaktivitet 
       - Generelle oplysninger       
       - Forhold der skal undgås 
       - Materialer der skal undgås  
       - Farlige nedbrydningsprodukter 

 
Standard praksis, ingen farlig kendt reaktion 
Ingen kendte 
Ingen kendte 
Ingen kendte 

11. Toksikologiske oplysninger 
       - Akut toksicitet      
       - Yderligere toksikologisk information     

 
Ingen kendte data 
Ingen kendte data 

12. Miljøoplysninger 
       Smid ikke store mængder i jord eller grundvand 
13. Regulering af transport 
       Landtransport 
        - GGVS / GGVE    
        - ADR / RID  
       Indlandsskibsfart 
        - ADN / ADNR  
       Transport ad søvejen 
        - IMDG / GGVSee-klasse  
       Lufttransport 
        - ICAO / TI  
        - IATA / DGR  
        - ICAO / IATA-klasse 

 
 
Ikke-farligt materiale 
Ikke-farligt materiale 
 
Ikke-farligt materiale 
 
Ikke-farligt materiale 
 
Ikke-farligt materiale 
Ikke-farligt materiale 
Ikke-farligt materiale 

14. Oplysninger om regulering 
       Identifikation i henhold til EØF-direktiver ikke nødvendige 
15. Andre oplysninger 
       Produktets indtastet oplysninger er ikke baseret på retningslinje 91/155/EØF 
       Alle ovenstående oplysninger beskriver sikkerhedskravene for produktet og er baseret på   
       vores nutidens viden. Det repræsenterer ikke garanti for produktets egenskaber 
       beskrevet i forbindelse med den lovpligtige garanti bestemmelser. 

 
 


