DRIFT & SKÖTSEL

Innehållsförteckning
1. Kyl och Frysrumsväggar
2. Frys dörrar
3. Kyl dörrar
4. Plåt
5. Neopor
6. Polyuretan
7. Fogmassa
8. Lim
9. Värmekabel
10.Larm
11.Vaccumventil
12.Frysrumsgolv

Skötselinstruktioner Kyl & Frysrumsväggar
Rengöring
Rengörs med Herofix Lahega eller vanligt diskmedel (Tex Yes)

Beskrivning
Plåt:

Slät Förzinkad stålplåt 0,6mm med ytbehandling med vit lack

Lack:

SSAB Prelaq, GreenCoat Livsmedelssäker
Vit NCS S 0502-G motsvarar RAL 9010 (standardkulör)
Alternativt ytskickt i rostfritt utförande

Ytskicktsklass:

A2-S1,d0

Isolering:

Kylrum
Frysrum

Tätning:

Alla skarvar har spont/not vilket garanterar jämna skarvar.
Skarvar fogas med livsmedelssäker fog. I frysrum monteras
En köldbryggebrytande ”sleif”.
Sandwichelement monteras med kopplingslås.

Neopor / PUR / Pir , 80mm,100mm,120mm
Polyuratan 100mm,120mm

Skötselinstruktioner-Frysrumsdörr Thermod FD
Rengöring av dörrblad och karm:
Tål de flesta rengöringsmedel
(undvik basiska (pH > 9), såsom kaustiksoda etc.)
Gångjärn är smorda vid leverans
Reservdelar kan rekvireras från vår reservdelsavdelning tel. 0380-180 05.

Funktion för nödöppning:
Handtag till frysrumsdörr kontrolleras varannan vecka
Genom att trycka på den röda ”kudden” på insidan dörren. Genom denna
manöver kontrolleras dörren så att den kan öppnas från insidan vid tillbud

Beskrivning:
Karm av naturanodiserad aluminium med bruten köldbrygga.
Dörrblad av glasfiberarmerad polyester.
Isolering CFC-fri polyuretan 60 kg/m3, t=80 mm
Gångjärn ASSA 3228.
Låshandtag Fermod 621
Släplist av sillicon fabrikat Thermod FD.
Tätningslist av sillicon typ FD

Värmekabeln bör anslutas till jordfelsbrytare.
Effekt 150W/230V

Skötselinstruktioner-Kylrumsdörr Thermod KD
Rengöring av dörrblad och karm

Tål de flesta rengöringsmedel
(undvik basiska (pH>9), såsom kaustiksoda etc.)

Gångjärn är smorda vid leverans

Reservdelar kan rekvireras från oss

Beskrivning
Karm av natureloxerad aluminium med bruten köldbrygga.
Dörrblad av glasfiberarmerad polyester.
Isolering av CFC.fri polyuratan.
Beslag & gångjärn ur Assa´s sortiment
Gångjärn ASSA 3228
Trycke ASSA 696
Låskista ASSA 565
Släplist av silikon fabrikat Thermod KD
Tätningslist av silicon fabrikat Thermod KD

Skötselinstruktioner-Carbo Pendeldörr
Rengöring av dörrblad och karm:

Tål de flesta rengöringsmedel
(undvik basiska (pH > 9), såsom kaustiksoda etc.)

Reservdelar kan rekvireras från vår reservdelsavdelning tel. 0380-180 05.

Beskrivning:
Karm av naturanodiserad aluminium.
Dörrblad av transparent slagtålig polykarbonat
Pendelgångjärn av komposit och anodiserad aluminium
Gångjärnen är självsmörjande.

Skötselinstruktioner-Skjutport Thermod SKJ kylrum
Rengöring av dörrblad och karm:
Tål de flesta rengöringsmedel
(undvik basiska (pH > 9), såsom kaustiksoda etc.)

Reservdelar kan rekvireras från vår reservdelsavdelning tel. 0380-180 05.

Beskrivning:
Karm av natureloxerad aluminium, foderbildande.
Dörrblad, 80 mm, av glasfiberarmerad polyester
Isolering CFC-fri polyuretan 60 kg/m3
Skjutdörrbeslag av fabrikat Fermod 2326.
Handtag Fermatic 8730.
Släplist och tätningslist i EPDM-gummi

Skötselinstruktioner-Skjutport Thermod SKJ frysrum
Rengöring av dörrblad och karm:

Tål de flesta rengöringsmedel
(undvik basiska (pH > 9), såsom kaustiksoda etc.)

Reservdelar kan rekvireras från vår reservdelsavdelning tel. 0380-180 05.

Beskrivning:
Karm av natureloxerad aluminium med bruten köldbrygga.
Dörrblad av glasfiberarmerad polyester
Isolering CFC-fri polyuretan 60 kg/m3
Skjutdörrbeslag av fabrikat Fermod 2326.
Handtag Fermatic 8730.
Släplist och tätningslist i EPDM-gummi

Miljövarudeklaration
För färgbelagd tunnplåt
FÖRETAGET
SSAB Tunnplåt AB är Nordens största
Tunnplåtstillverkare och en av de
Ledande i Europa när det gäller utveckIngen av höghållfasta stål.

Miljöarbete
Företaget:
 har miljöpolicy
 är anslutet till Reparegistret AB
 har infört källsortering
 har fortlöpande miljöredovisning
 har kemikaliegranskning innan
användning
 har regelbunden kontroll på inre och
yttre miljön
 har ISO 9002 certifikat
Verksamheten är tillståndspliktig enligt
Miljöskyddslagen.

PRODUKTEN
Produkten Prelaq består av metallbeLagd stålplåt som färgbelagts i Borlänge
eller i Finspång.
Prelaq används till tak och väggar
på byggnader och som bärande element
i väggar , tak och bjälklag. Verkstadsföretagen använder Prelaq vid tillverkning av till exempel apparatlådor,
hyllor , skåp och konsoller.
Färgbeläggningen ger den metallbeLagda tunnplåten lång livslängd.
Ytbeläggningen skyddar mot korrosion
och hanteringsskador. Prelaq marknadsförs i ett stort antal kulörer och
Färgsystem anpassade för olika byggnads- och verkstadsprodukter.
Färdigmålad plåt levereras som
Planplåt i rullar som väger 3-10 ton.

PRODUKTINNEHÅLL
Basmaterialet i Prelaq är Dogal eller
Aluzink, SSAB Tunnplåts metallbelagda stålprodukter. Det malmbaserade
Stålet i Prelaq innehåller cirka 20
Procent återvunnet stål från skrot etc.
Allt stål i Prelaq kan återvinnas efter
användning.

Dimensioner
Bredd……………….600 – 1 550 mm
Tjocklek………………..0,4 – 1,5 mm
Densitet…………………...7,8 kg/dm³
Ex) 0,6 mm tjock plåt ...c:a 4 700 g/m²
Metallbeläggning
(summa beläggning på plåtens båda sidor)

Aluzink:
Ytskikt:………………… 100-185g/m²
Ämnen:
Al……………………………55 vikt %
Zn………………………….43,4 vikt %
Si…………………………….1,6 vikt %
Dogal:
Ytskikt:…………………300-350 g/m²
Ämnen:
Zn……………………….>99,7 vikt %
Al…………………………<0,3 vikt %
Färgbeläggning
Prelaq är färgbelagt med grundfärg,
täckfärg och baksidesfärg.
Beroende på användningsområde
appliceras färgsystemen Plastisol,
Polyester och PVF, i företagets tillverkningslinjer.
Alternativa grundfärger:
Akrylat………………………ca. 10g/m²*
Epoxi………………………...ca 10g/m²*
Polyester…………………….ca. 10g/m²*
*) Torrvikt, plåtens framsida (normalt
Enkelsidig beläggning)

Förpackning

oftast överlägsen de målningsmetoder
som används inom bygg- och verkstadsindustrin.

Plåten emballeras normalt med stålband, board, papper och skyddsplast
beroende på destination och kundens
behov. Mängden förpackningsmaterial
varierar mellan 5 och 15 gram per kilo
färdig produkt. Förpackningarna som
utgörs av stål till > 98 procent, ska
källsorteras och lämnas till återvinning.

Vid målning av metallbelagd tunnplåt
frigörs lösningsmedel. Genom termisk
förbränning vid >700ºC renas utsläpPet till > 99 procent.

Transport

Utsläpp till vatten

Uttransport av den färdiga produkten
Prelaq sker till största delen med
Järnväg eller med lastbil.

De metallbelagda stålbanden tvättas i
speciella reningsanläggningar innan
målning sker. För rening av tvättvätskor finns särskilda reningsverk
installerade. Dessa avskiljer bland
Annat metaller och fasta partiklar.

Användning
Underhåll och regelbunden rengöring
ger plåten mycket lång livslängd.
Rengöring kräver normalt inte hälsooch miljöfarliga kemikalier. Skador i
färgskiktet ska målas om på plats.
Ommålning kan utföras med standardFärger.
Materialåtervinning
Färgbelagd tunnplåt kan återvinnas och
Utgör en viktig råvara för tillverkning
av nytt stål.
Allt materialspill från verkstäder
och från byggnation, reparation och
rivning ska sorteras och återföras till
stålindustrin genom skrothandeln. På
så vis upprätthålls stålets kretslopp.
Oskadad plåt från rivning bör
Återanvändas.
Vid omsmältning renas de utsläpp
som kommer från metall- och färgbeläggningen av stålet. Ur det uppsamlade
stoftet återvinns till exempel zink.

TILLVERKNING
Tillverkning av Prelaq sker i SSAB
Tunnplåts målningslinjer i Borlänge
och Finspång. Linjerna är av kontinuerlig typ och arbetar med sluten
processteknik. Reningen är effektiv och

Utsläpp til luft

Buller
Buller avges från processen, fläktar etc.
Bullerdämpande åtgärder har vidtagits.
Energianvändning
För processernas drift används gasol
och elkraft. Energi i lösningsmedel
utnyttjas i målningsprocessen så att
gasolbehovet minskar. Spillvärme
Används till hetvattentillverkning etc
som i sin tur nyttjas för uppvärmning i
processerna och av byggnaderna.
Restprodukter
Materialspill går till stålåtervinning.
Avskiljt slam från vatten deponeras.
Färg och lösningsmedelsspill lämnas
till extern destruktion eller återvinning.
Övriga restprodukter källsorteras
Innan kvittblivning.

MILJÖPROFIL
Miljöprofilen avser de medelvärden
som målningen ger upphov till vid
tillverkning i företagets linjer i Borlänge och Finspång, Vad gäller
basmaterialet, Dogal och Aluzink,

hänvisas till miljövarudeklarationer för
respektive produkt.
Processråvaror
Dogal/Aluzink……………..970 kg/ton
Förbehandlingskemikalier…1.4 kg/ton
Vattenbehandlingskemikalier 0,7 kg/ton
Färg, se produktinnehåll på sidan 1
Energiråvara
Gasol…………………460 kWh/ton
Elkraft……………… 100 kWh/ton
Energiåtervinning
Hetvatten………………25 kWh/ton
Utsläpp till luft
Koldioxid ………………120 kg/ton
Totalkolväten (THC)………0,3 kg/ton
Kväveoxider (NOx)……...0,1 kg/ton*
*)NOx räknat som NO2
Utsläpp till vatten
Fasta partiklar………………1,1 g/ton
Fluor………………………...2,5 g/ton
Metaller……………………..0,4 g/ton
Restprodukter
Totalt………………………26 kg/ton
Varav till återvinning……23 kg/ton
Varav till deponering……….3 kg/ton
MILJÖSTYRNING
SSAB Tunnplåt bedriver sedan många
år ett aktivt miljöarbete. Det omfattar
Utsläpp till luft och vatten, hushållning
Med energi och råvaror,restprodukter,
kemikalier, riskanalys etc. Processer
och produkter utvecklas med hänsyn
till miljön och ur ett livscykelperspektiv.
Ansvaret för miljöarbetet är
delegerat till cheferna för de olika
tillverkningsenheterna. Särskilda
avdelningar sköter tillsyn, revisioner
och rådgivning i miljöfrågor. Det finns
inarbetade och väl fungerade rutiner
för miljöstyrning.
Miljöutvecklingen dokumenteras
regelbundet i ett stort antal löpande
mätningar. Resultatet presenteras
offentligt i särskilda mätrapporter,
årsrapporter etc.

Informationen i denna trycksak gäller
Vid trycktillfällt. Vi reserverar oss för
ändringar som beror på vår löpande processoch produktutveckling. Aktuell information om
produkterna lämnas på förfrågan
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1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

NEOPOR P 5200
Användning: Expanderande agens som innehåller plast för skumplastproduktionen
Företag:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY
Kontaktadress:
BASF AB
Haraldsgatan 5
413 14 Goeteborg
SWEDEN
telefon: +46 31 6-39800
Telefax-nummer: +45 32 5-72804
E-mailadress: product-safety-north@basf.com
Nödfallsinformation:
International emergency number:
telefon: +49 180 2273-112

2. Farliga egenskaper
Enligt FÖRORDNING (EG) Nr. 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av
ämnen och blandningar
Märkning och skyddsangivelse:
Produkten är inte märkningspliktig enligt GHS kriterierna.
Klassificering av ämnet och blandningen:
Klassificeringen är inte nödvändigt enligt GHS kriterier för denna produkt.
Möjliga risker (Enligt Direktiv 1999/45/EG)
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Vid användning kan brännbara/explosiva ång-luftblandningar bildas.
Produkten frigör et brännbart kolväte.
Kan orsaka ögonirritation.

1. Sammansättning/information om beståndsdelar
Kemisk benämning
Polystyren
CAS-nummer: 9003-53-6
Graphite
CAS-nummer: 7782-42-5
EG-nummer: 231-955-3
innehåller: drivmedel
PENTAN S TECHN.
Farliga ämnen
Enligt Direktiv 1999/45/EG
pentan
halt (W/W): <= 4,5 %
CAS-nummer: 109-66-0
EG-nummer: 203-692-4
INDEX-Nummer: 601-006-00-1
Farosymbol(er): F+, Xn, N
R-fras(er): 12, 51/53, 65, 66, 67
isopentan
halt (W/W): <= 1,1 %
CAS-nummer: 78-78-4
EG-nummer: 201-142-8
INDEX-Nummer: 601-006-00-1
Farosymbol(er): F+, Xn, N
R-fras(er): 12, 51/53, 65, 66, 67
Om farliga ämnen finns i produkten, är den fullständiga ordalydelsen av dess farosymboler och
R-fraser specificerade i kapitel 16.

2. Åtgärder vid första hjälpen
Allmänna råd:
Inga särskilda åtgärder krävs.
Vid inandning:
Läkarhjälp. Efter inandning av nedbrytningsprodukter, flytta den skadade personen ut i frisk luft och
håll denne lugn. Tillkalla läkarhjälp
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Vid hudkontakt:
Tvätta det drabbade området grundligt med tvål och vatten. Om irritation uppstår, sök läkarhjälp.
Stänk i ögon:
Vid kontakt med ögon skölj genast med mycket vatten i minst 15 minuter. Om irritation uppstår, sök
läkarhjälp.
Vid förtäring:
Inga faror att vänta. Framkalla inte kräkningar. Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna
förpackning eller etiketten.
Råd till läkare:
Symptom: huvudvärk, svindel, koordinationssvårigheter, omtöcknad, Ögonirritation, hudirriterande
Faror: Inga faror att vänta.
Behandling: Symptomatisk behandling.

1. Brandbekämpningsåtgärder
Lämpliga släckningsmedel:
Vattenspray, skum, släckpulver, koldioxid
Av säkerhetsskäl olämpliga släckningsmedel:
Vattenstråle
Särskilda faror:
kolmonoxid, koldioxid, styren, alifatiska kolväten
De nämnda ämnena/ämnesgrupperna kan frigöras vid brand.
Särskild skyddsutrustning:
Använd tryckluftsmask och skyddskläder.
Övrig information:
Brinner under stark rökutveckling. Kyl behållare/tankar genom vattenbesprutning. Rester från brand
och förorenat släckvatten skall omhändertagas enligt lokala föreskrifter. Vid lagring i slutna system kan
brandfarliga koncentrationer av drivmedeln ackumuleras. Produkten brinner vid kontakt med låga eller
höga temperaturer.

2. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
Personliga skyddsåtgärder:
Hålls åtskilt från antändningskällor, ej rökning, svetsning, gnistor eller eld. Sörj för lämplig ventilation.
Beakta särskilt gasernas utbredning längs golvet(tyngre än luft) och i vindriktningen. Utvis försiktighet
i gropar och instängda rum. Använd explosionsskyddade verktyg. Ångorna är tunga och grupperas i
låga zoner. Undvik alla antändningskällor: värme, gnistor, öppen eld.
Skyddsåtgärder- miljö:
Får ej släppas ut i avloppet eller till vattenmiljön. Utsläpp i miljön skall undvikas.
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Saneringsåtgärder:
För små mängder: Använd maskinell utrustning. Använd tätslutande behållare vid avfallshantering.
För stora mängder: Samla upp med hjälp av vakuum utrustning godkänd till användas i farliga platser.
Använd tätslutande behållare vid avfallshantering.
Sörj för lämplig ventilation. Absorberat material tas om hand enligt föreskrift. Undvik dammbildning.
Tilläggsinformation: Utspilld produkt medför halkrisk. Stäng av eller stoppa läckan.
Substansen/produkten kan bilda explosiv blandning med luft.

1. Hantering och lagring
Hantering
Undvik dammbildning. Undvik inandning av damm. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning
förbjuden. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet. Produkten kan laddas elektrostatisk: vid omtappning
använd alltid jordade ledningar och jordade behållare. Rekommenderas att använda antistatisk
skyddsklädsel och skyddsskor. Använd explosionsskyddade verktyg. Sörj även för god ventilation vid
golvet (ångorna är tyngre än luft). Luften i lokalen skall kontrolleras.
Skydda mot fukt. Skyddas mot direkt solljus. Skydda mot värmepåverkan. Behållare skall hållas väl
tillsluten. Behållare som står under tryck öppnas försiktigt och därefter tillåts trycket sjunka. Använd
innehåll i bruten förpackning snarast möjligt. Öppna använda behållare försiktigt. Sörj för god
ventilation vid hantering av större mängder. För att undvika statisk urladdning bör behållare öppnas
försiktigt på en välventilerad plats. Slutna behållare skyddas mot värme (tryckstegring).
sörj för lämpligt utsug/ventilation vid bearbetningsmaskiner Undvik dammbildning/anhopning av damm
I silovagn transporteras produkten under kvävgas. Kvävningsrisk! Luften i lokalen skall kontrolleras.
Bearbeta om möjligt produkten i slutna apparaturer. Skydda behållarens öppning med ett metallock.
Brand- och explosionsskydd:
Ångor kan bilda tändbar blandning med luft. Skydda mot elektrostatisk uppladdning - håll åtskilt från
antändningskällor - ha brandsläckare i beredskap. Får inte utsättas för värme. Undvik alla
antändningskällor: värme, gnistor, öppen eld. Jorda behållare vid omfyllning/tömning. Det
rekommenderas att alla ledande delar av anläggningen jordas. Produkten är brännbar. Undgå
lättantändliga gas blandningar. Ångor är tyngre än luft och kan därför samlas i de lägre områdena, och
röra sig en betydlig sträcka till antändningskällan. På grund av explosionsrisk, tillse att ångor inte
tränger in i källare, avlopp eller hålrum. Produktens transporthastighet får inte överskrida 8m/s.
Tomma behållare kan innehålla antändningsbara rester. Alla delar i anläggningen och utrustningen
skall vara elektrisk kopplat och jordat. Det elektriska flödet bör kontrolleras med regelbundna intervall.
temperaturklass: T3 (Tändtemperatur >200 °C).
Lagring
Ytterligare information om lagringsförhållanden: Skydda mot värmepåverkan. Förvaras åtskilt från
antändningskällor - Rökning förbjuden. Förvaras endast i originalförpackningen. Behållare skall hållas
väl tillsluten. Skydda mot fukt. Undvik direkt solljus. Skydda behållaren från fysisk skada. Observera
myndighetstillstånd och lagringsregler. Lagras frostfritt. Ventilera fraktbehållaren i en timme med
öppen dörr före avlastning. Håll tanken under inert gas. Luft monitorering bör användas för att varna
uppkomst av explosiva blandningar. Utrustning som skall installeras i omgivningar där det finns risk för
explosiv atmosfär, skall bekräftas i enlighet med kraven i ATEX Directive 94/9/EC.
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Lagerstabilitet:
Förpackningen förvaras väl tillsluten och torrt.
Bevaras endast i originalförpackning på en sval, välventilerad plats borta från antändningskällor,
värme och flammor.

1. Begränsning av exponeringen/personligt skydd
Komponenter med arbetsplatsrelaterade gränsvärden, som skall kontrolleras
109-66-0: pentan
NGV värde 1.800 mg/m3 ; 600 ppm (SE)
KTV värde 2.000 mg/m3 ; 750 ppm (SE)
78-78-4: isopentan
NGV värde 1.800 mg/m3 ; 600 ppm (SE)
KTV värde 2.000 mg/m3 ; 750 ppm (SE)
Personlig skyddsutrustning
Andningsskydd:
Andningsskydd vid dammbildning.
Handskydd:
Lämpliga material även vid längre, direkt kontakt (rekommenderas: skyddsindex 6, motsvarande > 480
minuters penetrationstid enligt EN 374):
På grund av stor mångfald av typer skall tillverkarens anvisningar följas.
Ögonskydd:
Skyddsglasögon
Skyddskläder:
antistatisk skyddsklädsel, skyddsskor (t.ex. enligt EN ISO 20346), antistatisk
Allmänna skydds- och hygienåtgärder:
Undvik inandning av damm/imma/ånga. Inga särskilda åtgärder krävs. Ät inte eller drick inte under
hanteringen. Rök inte under hanteringen.

2. Fysikaliska och kemiska egenskaper
Form:
Färg:
Lukt:

pärlor
svart
svag egenlukt

pH-värde:
olöslig
mjukningstemperatur: ca. 70 °C
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Kokpunkt:
ej tillämpbar
Sublimeringspunkt:
ej tillämpbar
Information om: pentan
Flampunkt:
---------------------------------Antändbarhet:
Information om: pentan
Nedre explosionsgränser:
---------------------------------Information om: pentan
Övre explosionsgränser:
---------------------------------Tändtemperatur:
Explosionsrisk:
Brandnärande egenskaper:
Densitet:
Bulkdensitet:
Relativt ångtryck (luft):

-56 °C
ej lättantändligt

(UN Test N.1 (ready
combustible solids)

1,3 %(V)

(Luft)

7,8 %(V)

(Luft)

285 °C
ej explosivt
ej brandnärande

(DIN 51794)

ca. 1,02 - 1,05 g/cm3
(20 °C)
ca. 600 kg/m3
(20 °C)
2,5
Tyngre än luft.

Blandbarhet med vatten:
icke blandbar
Löslighet (kvalitativ) lösningsmedel: aromatiska kolväten, ketoner, organiska lösningsmedel
Löslig

1. Stabilitet och reaktivitet
Förhållanden att undvika:
> 70 °C
Undvik alla antändningskällor: värme, gnistor, öppen eld. Undvik direkt solljus. Undvik elektrostatisk
urladdning.
Termisk nedbrytning:

ca. 220 °C
Ingen sönderdelning vid föreskrivet användningssätt.

Ämnen att undvika:
Explosiva ämnen enligt UN-transportklass 1, Bränsleutsläpp förstärks vid temperaturstigning.
Farliga reaktioner:
Bildning av explosiv gasblandning med luft.
Möjliga termiska nedbrytningsprodukter:
pentan
Styren monomerer, Het produkt avger brännbara ångor.
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3. Toxikologisk information
Akut toxicitet
Bedömning av akut toxicitet:
ej tillämpbar
Experimentella/beräknade data:
LD50 (oralt): > 2.000 mg/kg
LC50 (inhalering): > 5 mg/l
LD50 (dermalt): > 2.000 mg/kg

Irritation
Experimentella/beräknade data:
Frätande eller irriterande på huden: ej irriterande
Allvarliga ögonskador eller ögonirritation: ej irriterande

Andningsvägar-/hudsensibilisering
Experimentella/beräknade data:
ej sensibiliserande

Mutagenitet i könsceller
Bedömning Mutagenicitet:
Ingen information om mutagenisk aktivitet tillgänglig.

Cancerogenicitet
Bedömning carcinogen:
Ingen information om cancerframkallande aktivitet är tillgänglig.

Reproduktionstoxicitet
Bedömning reproduktionstoxicitet:
Ingen information om fortplantningstoxicitet är tillgänglig.

Toxicitet vid upprepad dosering och specifikt organtoxicitet (upprepad exponering)
Information om: Pentane (Tox Statements NAFTA)----------------------------------

Övrig information angående toxicitet
Negativa effekter av produkten är vid korrekt hantering av produkten hitintills ej kända.
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4. Ekologisk information
Ekotoxikologi
Bedömning av akvatisk toxicitet:
Produkten är med stor sannolikhet ej akut skadlig för vattenlevande organismer. Ingen toxisk effekt
inom området för vattenlöslighet.
Akvatiska invertebrater:
EC50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202, del 1, statiskt)
Nominalkoncentration. Produkten har låg löslighet i testmediet. Eluat har testats. Ingen toxisk effekt
inom området för vattenlöslighet. Produkten har ej testats. Angivna uppgifter är härledda från
produkter med liknande struktur eller sammansättning.
Vattenväxter:
EC50 (72 h) > 100 mg/l (tillväxthastighet), Desmodesmus subspicatus (OECD Guideline 201, statiskt)
Nominalkoncentration. Produkten har låg löslighet i testmediet. Eluat har testats. Ingen toxisk effekt
inom området för vattenlöslighet. Produkten har ej testats. Angivna uppgifter är härledda från
produkter med liknande struktur eller sammansättning.

Persistens och nedbrytbarhet
Utvärdering av biologisk nedbrytbarhet och eliminering (H2O):
Baserat på tillgänglig data avseende eliminerbarhet/nedbrytning och bioackumuleringspotential är
långfristiga skador i miljön osannolika. Data rörande biologisk nedbrytning och elimination finns ej
tillgänglig.
I enlighet med den erforderliga stabiliteten är produkten dåligt biologiskt nedbrytbar. Produkten har ej
testats. Uppgiften är herledad utifrån produktens struktur. Produkten är svårlöslig i vatten och kan
därmed elimineras ur vatten genom mekanisk avskiljning i därtill lämpade reningsanläggningar.
Eliminerbarhet:
Icke biologiskt nedbrytbar.

Bioackumulationspotential
Bioackumulationspotential:
Biotillgänglighet är ej trolig pga produktens konsistens och olöslighet i vatten.

Tilläggsinformation
Övriga upplysningar beträffande spridning och kvarblivning:
På grund av produktens konsistens och den låga lösligheten i vatten är biotillgänglighet ej trolig.
Ytterligare ekologisk information:
Med dagens kunskap är ekologiska effekter ej att förvänta. Ingen toxisk effekt inom området för
vattenlöslighet.
Information om: pentan
Ytterligare ekologisk information:
Ämnet har låg global uppvärmnings potential och ingen skadande effekt på ozonskiktet.
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1. Avfallshantering
Kontrollera om återvinning är möjlig.
Kan användas efter rekonditionering.
Skall deponeras eller brännas i enlighet med lokala föreskrifter.
Nationella och lokala föreskrifter skall beaktas.
Vi rekommenderar den angivna avfallskoden.
Avfallskoder:
17 02 03 plast
Förorenad förpackning:
Fullständigt tömda förpackningar kan lämnas till recycling.
Återvinning - kontakta producenten.

2. Transportinformation
LANDTRANSPORT
ADR
faroklass:
Förpackningsgrupp:
ID-nummer:
Etikett:
Offciell transport
benämning:

9
III
UN 2211
-

POLYMERKULOR, EXPANDERBARA (innehåller PENTAN,
ISOPENTAN)
RID
faroklass:
Förpackningsgrupp:
ID-nummer:
Etikett:
Offciell transport
benämning:

9
III
UN 2211
-

POLYMERKULOR, EXPANDERBARA (innehåller PENTAN,
ISOPENTAN)
INRIKES SJÖTRANSPORT
ADNR
faroklass:
Förpackningsgrupp:
ID-nummer:
Etikett:
Offciell transport
benämning:

9
III
UN 2211
-

POLYMERKULOR, EXPANDERBARA (innehåller PENTAN,
ISOPENTAN)
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SJÖTRANSPORT
IMDG
faroklass:
9
Förpackningsgrupp:
III
ID-nummer:
UN 2211
Etikett:
9
Vattenförorenande
NEJ
ämne:
Offciell transport benämning:
POLYMERKULOR, EXPANDERBARA
(innehåller PENTAN, ISOPENTAN)

Sea transport
IMDG
Hazard class:
Packing group:
ID number:
Hazard label:
Marine pollutant:

FLYGTRANSPORT
IATA/ICAO
faroklass:
9
Förpackningsgrupp:
III
ID-nummer:
UN 2211
Etikett:
9
Offciell transport benämning:
POLYMERKULOR, EXPANDERBARA
(innehåller PENTAN, ISOPENTAN)

Air transport
IATA/ICAO
Hazard class:
9
Packing group:
III
ID number:
UN 2211
Hazard label:
9
Proper shipping name:
POLYMERIC BEADS,EXPANDABLE
(contains PENTANE,ISOPENTANE)

9
III
UN 2211
9
NO

Proper shipping name:
POLYMERIC BEADS,EXPANDABLE
(contains PENTANE,ISOPENTANE)

1. Gällande föreskrifter
Föreskrifter för Europeiska Unionen (Märkning) / Nationella föreskrifter
EG-direktiv 1999/45/EG ('Preparatdirektivet'):
R-fras(er)
R18

Vid användning kan brännbara/explosiva ång-luftblandningar bildas.

S-fras(er)
S16
S33
S3/7
S9

Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.
Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.
Förpackningen förvaras väl tillsluten och svalt.
Förpackningen förvaras på väl ventilerad plats.

Beredningen innehåller bränsle som är inbäddat i polymer korn, den frigörs långsamt från beredningen
under angiven hantering och lagringsvillkor.
Beredningen skall inte anses vara farlig för miljön i den form den är placerad på marknaden.
Övriga föreskrifter
Direktiv 94/62/EF om förpackningar och förpackningsavfall
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5. Annan information
Lämplig användning: Endast för industriellt bruk, Expanderande agens som innehåller plast för
Skumplastproduktionen

Förutom informationen i säkerhetsdatabladet hänvisar vi till den produktspecificerade tekniska
informationen.
Fullständig ordalydelse av farosymboler och R-fraser, nämnda i Kapitel 3 under 'Farliga ämnen':
F+
Mycket brandfarlig.
Xn
Hälsoskadlig.
N
Miljöfarlig.
12
Extremt brandfarligt.
51/53
Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter
i
vattenmiljön.
65
Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.
66
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
67
Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.
Lodräta streck i vänster marginal markerar ändringar från föregående version.
Skulle Ni ha frågor eller önska ytterligare upplysningar avseende innehållet i säkerhetsdatabladet
alternativt ha andra produktsäkerhetsrelevanta frågor ber vi Er meddela oss detta på följande e-mail
adress: product-safety-north@basf.com
Informationen i detta säkerhetsdatablad är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet och
beskriver produkten endast med hänsyn till säkerhetskraven. Informationen beskriver inte produktens
egenskaper (produktspecifikation). Varken särskilda egenskaper eller produktens lämplighet för ett
specifikt syfte kan härledas från informationen i säkerhetsdatabladet. Det är produktmottagarens
ansvar att
observera eventuella äganderättigheter och existerande lagar och lagstiftning.

Solid polyuretanskum
Monomer
Expansionsgas

Egenskap
Volymvikt
Tryckhållfasthet parallellt
Tryckhållfasthet vertikalt
kPa
Draghållfasthet parallellt
Draghållfasthet vertikalt
Skjuvhållfasthet vertikalt
Andel slutna celler

PUR
Cyklo-pentan och dess isomerer

Mätningsstandard
ISO 845
ISO 844
ISO 844

ASTM D1623 (metod A)
ASTM D1623 (metod A)
ASTM C 273
ASTM D 2856
Värmegenomgångskoef λ ( 10 °C) ASTM C 518
W/mK
Värmegenomgångskoef. Λ (10 °C) 30dag
ASTM C 518
W/mK
Vatten upptagningsförmåga
ISO 2896
Värmeutvidgning 48h-25 °C
ISO 2796
parallellt
vertikalt
Värmeutvidgning 48h 100 °C
ISO 2796
parallellt
vertikalt
Värmeutvidgning 48h 70 °C r.f. 90% ISO 2796
parallellt
vertikalt
Användningstemperatur
°C
Brandklass
DIN 4102

Värde
33 ± 2 kg/m³
260 ± 4 kPa
140 ± 40
480 ± 50 kPa
350 ± 60 kPa
210 ± 30 kPa
min 92 %
0,0225
0,0235
3,5%
+ 0,5%
+ 0,5%
+ 2,0%
+ 1,0%
+ 2,0%
+ 1,0%
-30…+100
B3

Givna värden representerar standard produktion.
Tilläggsuppgifter om olika applikationer tillgängliga.
Duna-Corradini S.r.l ansvarar inte för användningssättet av polyuretan Corafoam.
Polyuretan kan öka brandrisken om de utsätts för hög värme, gnistor eller öppen låga.
Produktens lämplighet skall övervägas individuellt för varje applikation.

SILIRUB Cleanroom
Produktbeskrivning

Silirub Cleanroom är en kvalitets silikonfogmassa.Produkten har utvecklats för
specialapplikationer inom sjukhus,laboratorie samt för
läkemedelsindustrin.Förekommer även i ”foodsafe” applikationer.

Egenskaper

Lättapplicerad - kulörstabil - permanent elastisk efter härdning - mjukelastisk mycket god vidhäftning mot de flesta byggmaterial - luktfri .

Användningsområden Sjukhus, laboratoriemiljö, matindustri, kylrum.

Tekniska data

Bas:
Konsistens:
Härdsystem:
Skinnbildning:
Härdningstid:
Hårdhet:
Krympning:
Specifik vikt (DIN 53479):
Temperaturområde:
Återgångsförmåga:
Brottöjning:

Polysiloxane.
Pasta.
Reagerar med fuktighet.
ca 30 minuter (20oC/65% RH).
1,5 mm/24 timmar (20oC/65% RH).
20 +/-3 Shore A
Obetydlig.
1,36g/ml.
-50o till +120oC.
> 80%.
1200% (DIN 53504).

Kulörer/Förpackningar Transparent, vit, ljusgrå (manhattan), grå, brun, svart.
310 ml/patroner,
Vidhäftningsytor
Alla vidhäftningsytor måste vara rena, torra och fria från fett och damm.
Porösa ytor förbehandlas med Primer 150.
Fogdimensionering
Minimal bredd: 5 mm. Maximal bredd 30 mm. Minimalt djup: 5 mm.
Rekommendation: 2 x fogdjupet = fogbredden.
Applicering
Med hand- eller lufttrycksspruta. Verktygen rengöres med lacknafta innan
härdning.Eftersläta med tvålvatten innan skinnbildning. Efter fogning utförs
vanliga hygienrutiner.
Appliceringstemperatur +1oC till + 30oC.
Lagringstid
1 år i oöppnad förpackning, förvarad torrt och svalt, +5 oC - +25oC.

Säkerhetsdatablad
enligt KIFS 1994:12, 91/155/EEG och ISO 11014-1
Utskriftsdatum: 24.03.2006
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Omarbetad: 12.08.2004
Reg. Nr.: 057-00217614.0000
* 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget
Produkter
Produktnamn
SikaForce-7110 L55
Uppgifter om tillverkare/leverantör
Tillverkare/leverantör:
Postadress:
Postnummer – Ort:
Land:
Telefon:
Telefax:
Utfärdare:
I nödsituation:

Sika Sverige AB
Veddestavägen 18-20
175 06 Järfälla
Sverige
08-6218900
08-6218989
Ekologi & Miljö

2. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar
Kemisk beskrivning
Modifierad aromatisk isocyanat
Hälso/Miljöfarliga ämnen
Utformad enligt KIFS 1994:12
CAS Nr.
Halt
Symbol
R-fras
EC Nr.
Difenylmetandiisocyanat, isomerer och homologer
9016-87-9 10-25 %
Xn
20,36/37/38,42/43
Tris(2-chloro-1-methylethyl) phosphate
13674-84-5 2.5-10%
Xn
22
237-158-7
3. Farliga egenskaper
Riskbedömning
Xn

Hälsoskadlig

Information om hälso- och miljörisker
20
Farligt vid inandning
36/37/38
Irriterar ögonen, andningsorganen och huden
42/43
Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt
4. Första hjälpen
Nationella bestämmelser
Allmän information
Visa alltid varuinformationsbladet för läkaren.
Inandning
Kontakta läkare vid besvär.

Produktnamn:
SikaForce-7110 L55
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4. Första hjälpen (forts.)
Hudkontakt
Vid hudkontakt, tvätta genast med tvål och vatten.
Vid långvarig hudirritation, uppsök läkare.
Stänk i ögonen
Vid kontakt med ögonen, skölj genast med mycket vatten i minst 15
minuter. Håll ögonlocken isär.
Uppsök omedelbart läkare.
Förtäring
Framkalla ej kräkning
Uppsök omedelbart läkare.
5. Brandbekämpningsåtgärder
Lämpliga släckmedel
Alla tillgängliga släckmedel kan användas
Förbränningsprodukter och gaser i samband med brand
I händelse av brand kan följande ämnen frigöras:
Koloxid (C0)
Koldioxid (CO2)
Kväveoxider (NOx)
Spårbar
Cyanväte ( HCN)
Isocyanater
Kompletterande information
Brandrester och förorenat släckningsmaterial skall tas omhand i
Enlighet med lokala avfallsbestämmelser
Samla upp kontaminerat släckvatten, får ej släpppas ut i avloppet.
6. Åtgärder vid oavsikliga utsläpp
Personskydd
Sörj för god ventilation
Använd skyddskläder.
Använd andningsskydd vid exponering av ånga/damm/aerosoler.
Miljöskydd
Förhindra att komma i avlopp eller vattendrag
Vid utsläpp till vattendrag, mark eller avlopp kontakta
Berörda lokala myndigheter.
Saneringsmetod
Ta upp med absorbtionsmaterial ( t ex sand , sågspån eller liknande)
Behandla materialet efter uppsamling enligt anvisningar under rubrik
13 ”Avfallshantering”
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7. Hantering och lagring
Hantering
Förebyggande hanteringsåtgärder
Se kapitel 8 Begränsning av exponering/personliga skyddsåtgärder
Förbyggande åtgärder mot brand och explosion
Ej tillämpligt
Lagring
Lagringsutrymme och förpackning
Förpackningen förvaras torrt och väl tillsluten på sval väl
ventilerad plats.
Olämplig samlagring
Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.
Åtgärder vid rengöring/omhändertagande
Skyddas mot frost
Skyddas för värme och direkt solljus.
Skyddas mot fukt och vatten.
8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd
Ämne med hygieniskt gränsvärde som kan kräva exponeringsmätning
Kemiskt namn
CAS Nr.
Typ
Ref/Land/År
Difenylmetandiisoyanat, isomer och homologer
9016-87-9
NGV
0.005ml/m3 AFS 2005:17, I
Personlig skyddsutrustning
Förebyggande och personliga skyddsåtgärder
Sörj för god ventilation eller punktutsug på arbetsplatsen
Undvik kontakt med huden och ögonen
Använd hudskyddande salva.
Tag genast av förorenade eller nedstänkta kläder.
Ät inte , drick inte eller rök inte under hanteringen.
Tvätta händerna i samband med raster och vid arbetets slut.
Andningsskydd
Vid otillräcklig ventilation
Kombinationsfilter, ABEK
Gasfilter väljs efter koncentrationen av
förorening i utrymmet
Skyddshandskar
Handskar av butylkautschuk/nitrilkautschuk
Ögonskydd
Skyddsglasögon
Kroppsskydd
Arbetskläder

Produktnamn:
SikaForce-7110 L55
Utskriftsdatum: 24.03.2006
Omarbetad: 12.08.2004

Sida: 4/6
Reg.Nr.: 057-00217614.0000

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper
Beskrivning
Form:
Flytande
Färg:
Brun
Data av betydelse för säkerhet
Flampunkt

> 101 °C

Densitet vid 20 °C

ca. 1.4 g/cm3

Löslighet i vatten

Reagerar med vatten

Viskositet vid 20 °C

9000 – 18000 mPa*s

10. Stabilitet och reaktivitet
Material att undvika/farliga reaktioner
Inga farliga reaktioner vid lagring och hantering enligt föreskrift.
Bildar C02 med vatten. Risk för tryckökning i slutna behållare.
Termisk nedbrytning och hälsofarliga nedbrytningsprodukter
Ingen nedbrytning vid avsedd användning
11. Toxikologisk information
Överkänslighet
Sensibilisering/allergisk reaktion möjlig.
Allergiska reaktioner kan uppträda hos känsliga personer även i
Mycket låga koncentrationer.
Humandata
Vid hudkontakt:
Hälsoskadlig
Vid stänk i ögonen:
Hälsoskadlig
Vid inandning:
Irriterande
Vid förtäring:
Små mängder kan orsaka betydande hälsoproblem.
12. Ekologisk information
Kompletterande information
Förhindra utsläpp till avlopp, vattendrag eller mark.
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13. Avfallshantering
Produkter
Rekommendationer
Måste lämnas till insamlingsställe för farligt avfall enligt gällande
Bestämmelser.
Se punkt 15, nationella bestämmelser.
Använd förpackningar
Rekommendationer
Helt tömda förpackningar kan återvinnas.
Förpackningar som inte rengörs skall omhändertas på samma sätt som innehållet
14. Transportinformation
ADR-S/RID
Vidare information
Ej farligt gods.
IMO/IMDG
Vattenförorenan.:no
Vidare information
Ej farligt gods
IATA/ICAO
Vidare information
Ej farligt gods
15. Gällande föreskrifter
Märkning enligt EG-Direktiv
Produkten är klassificerad och märkt enligt Kemikalieinspektionens
Författningssamling KIFS 2001:3
Märkningspliktiga ämnen
Innehåller: Difenylmetandiisocyanat, isomerer och homologer
Symbol
Xn

Hälsoskadlig

R-fras
20
36/37/38
42/43

Farligt vid inandning
Irriterar ögonen, andningsorganen och huden
Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt

S-fras
23
24
37
45

Undvik inandning av gas/rök/ånga/dimma
Undvik kontakt med huden
Använd lämpliga skyddshandskar
Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan
kontakta omedelbart läkare.Visa om möjligt etiketten.
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15. Gällande föreskrifter ( Forts.)
Särskild märkning för vissa produkter
Innehåller isocyanater. Se information från tillverkaren.
16. Annan information
Asterisk (*) i vänstra marginalen markerar förändring från tidigare version
Recommended use: Chemical product for construction and industry
R-fraser för ämnen listade under punk 2
20
Farligt vid inandning
22
Farligt vid förtäring
36/37/38
Irriterar ögonen, andningsorganen och huden
42/43
Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt.
Informationen i detta Säkerhetsdatablad överensstämmer med vår kunskapsnivå vid tidpunkten för
publikation. Det lämnas inga garantier. Våra senaste uppdaterade Allmänna försäljningsvillkor
skall
tillämpas. Vänligen läs Produktblad före all användning och behandling.

Freezegard 7000

Freezegard 7000 är ett mikroprosessorstyrt nödlarm för kyl & Frysrum. Nödlarmet är avsett
för att på ett tillförlitligt sätt kunna alarmera omgivningen om det skulle inträffa en olycka i
Kyl/frysrummet.
Kontrollcentralen innehåller all erforderlig elektronik, signallampor för kontroll av drift och
larm, nätsäkring, återställningsknapp för larm, batteri för reservdrift samt en kraftig summer
för alarmering.
Nödlarmet är en elektronisk enhet med inbyggd mikroprocessor, byggt för högsta
tillförlitlighet och livslängd. Konstruktionen är mycket strömsnål, vilket medger lång larmtid
vid batteridrift, och mer än ett dygn i övervakningsläge. Mikroprocessorn möjliggör
programmering av tid för återsällning etc.
Nödsignalkontakten är försedd med lysdiod som lyser kontinuerligt, även vid strömavbrott.
Larm indikeras dels av en kraftigt ljudande summer och dels en blinkande diod på panelen
och på larmknappen.
Möjlighet finns att ansluta ytterligare tongivare typ siren, ringklocka, blixtlampa,
telefonuppringare och/eller att ansluta enheten till en central larmpanel.
Freezegard 7000 är CE-märkt

BRUKSANVISNING FRYSRUMSLARM
NÖDLARM FÖR FRYSRUM / KYLRUM
Enligt arbetarskyddsstyrelsens anvisningar skall det vid dörr i frysrum och kylrum finnas en
tillförlitlig, väl synlig och lättåtkomlig anordning, placerad ca 0,5 meter över golvytan, för
signalering till ett ställe varifrån hjälp kan erhållas vid olycka eller annan nöd. Den skall vara
märkt ”LARM” och vara försedd med inbyggd lampa (lamptryckknapp). Den får ej blockeras
genom upplagda varor eller annat gods.
BESKRIVNING
Nödlarmet är avsett för att på ett tillförlitligt sätt kunna alarmera omgivningen om det skulle
inträffa en olycka i frys-/ kyl- rummet.
Kontrollcentralen innehåller all erforderlig elektronik, signallampor för kontroll av drift och
larm, nätsäkring, återställningsknapp för larm, batteri för reservdrift samt en kraftig summer
för alarmering. Kontrollcentralen kan placeras på valfritt ställe utanför frys-/ kyl- rummet.
Nödlarmet är en elektronisk enhet utan rörliga detaljer, byggt för högsta tillförlitlighet och
livslängd. Konstruktionen är mycket strömsnål vilket medger lång larmtid vid batteridrift, ca
16 timmar med aktiverad summer (larmläge) och mer än ett dygn i övervakningsläge (
förutsatt att batteriet är fulladdat).
Vid ett eventuellt strömavbrott fungerar nödlarmet oavbrutet då reservdriften automatiskt
kopplas in och driver detta. Då nätströmmen kommer tillbaka kopplas batteriet automatiskt
bort och laddning av batteriet börjar. Under normal nätdrift laddas batteriet för reservdrift till
full kapacitet, varefter underhållsladdning därefter sker så att batteriet alltid är fulladdat och
redo för längsta möjliga reservdrift vid ett eventuellt strömavbrott.
Nödsignalkontakten placeras i frys-/kyl- rummet ca en halv meter över golvytan och skylten
”LARM” skruvas fast i direkt anslutning till kontakten. Nödsignalkontakten är försedd med
en lysdiod som lyser kontinuerligt, även vid strömavbrott. Vid ett olyckstillbud trycker man
på knappen och larm utgår via kontrollcentralen så att summern i kontrollcentralen aktiveras
och larmkontakten för vidare alarmering aktiveras. Nödsignalkontakten är normalt sluten,
vilket gör att vid ett eventuellt kabelbrott på kabeln ut till larmknappen kommer larmet att
utlösas.
LARM
Larmet aktiveras genom att någon trycker på larmknappen i frys-/maskinrummet.
Larm indikeras dels av en kraftigt ljudande summer dels av en blinkande diod på panelen och
på larmknappen.
Återställning av larm sker genom ett tryck på Återställning/Test - knapp på larmpanelen.
Larmet övergår då till ett återställningsläge och summern samt dioderna avger längre pulser.
Inom 30 sekunder skall ett tryck göras på larmknappen. Sker inte detta inom 30 s kommer
larmet att avge tre korta pulser och därefter återgå till normalt larmläge.
Möjlighet finns att ansluta en yttre tongivare typ siren, ringklocka, blixtlampa och/eller att
ansluta enheten till en central larmpanel.
Utgående larmkontakter har potentialfri växlande kontakt för maximal belastning 230V,
50Hz, 10A.
TEST
Test skall göras en gång i veckan enligt följande punkter: 1. Koppla ur nätspänningen och
kolla på panelen så att larmenheten övergår till batteridrift. 2. Återställ nätspänningen.

3. Tryck in Återställning/Test- knappen på larmpanelen, larmenheten övergår då till ett
testläge.
4. Kontrollera att summern ger en signal ( ungefär var 3:e sekund ), samt att
indikeringsdioderna på panelen blinkar.
5. Kontrollera därefter att dioden i larmknappen blinkar.
6. Återställ testfunktion genom ett tryck på larmknappen.
Återställs inte testet inom 60 sekunder kommer testet att avbrytas.

SKÖTSEL
Frysrumslarmet är underhållsfritt.
Funktionstest skall göras en gång i veckan.
Batteriets livslängd är ca 3 år
Frysrumslarmet har en säkring innanför panelen.
För att inte skada elektroniken får säkringen endast bytas mot en glasrörssäkring 5x20 mm
märkning 250 V/100mA.
INKOPPLING
Inkopplingen skall göras enligt medföljande inkopplingsschema och föregås av en säkring i
grupp-centralen, max 10A. Vid leverans är batteriet ej inkopplat, utan bygel i
inkopplingsutrymmet skall inkopplas och sedan vara kontinuerligt inkopplad.
Observera att larmknappen innehåller en lysdiod som kan skadas om den kopplas in felaktigt.
Larmknappen är av typen NC (normalt sluten).
Skall två larmknappar användas till samma centralenhet kopplas den andra knappen in på
plinten märkt ”EXTRA” och bygeln märkt ”LK” i inkopplingsutrymmet flyttas från ”1” till
”2” (OBS! FLYTTAS INTE DENNA BYGEL BORT KOMMER KNAPPEN INTE ATT
FUNGERA OCH LARMET UPPFYLLER INTE SIN FUNKTION VID ETT
EVENTUELLT NÖDLÄGE)
Om mer än två larmknappar användas per larmenhet skall knapparna kopplas i serie. Dock får
max två dioder kopplas in på utgången för LED-matning för att behålla tillräcklig ljusstyrka.
Skall mer än två knappar användas skall det vara extern matning till lysdioderna på de extra
knapparna.
FELSÖKNING
FEL: Vid inkoppling första gången ger summern korta ljudstötar med en sekunds mellanrum.
TROLIG ORSAK: Larmknappen är inte inkopplad. Är den inte det, bryt spänningen och
koppla därefter in den. Är knappen inkopplad, kontrollera att kablarna ut till knappen är
intakta samt att knappen är rätt inkopplad enligt medföljande schema.
FEL: Dioden i knappen lyser inte.
TROLIG ORSAK: Dioden är felaktigt inkopplad, bryt spänningen och kontrollera att inkopplingen överensstämmer med inkopplingsschemat.
FEL: Larmenheten fungerar inte utan nätdrift.
TROLIG ORSAK: Bygeln i inkopplingsutrymmet är inte ansluten, bryt nätdriften och anslut
bygeln.
FEL: Larmenheten fungerar endast med batteridrift.
TROLIG ORSAK: Primärsäkringen bakom panelen är trasig.

BATTERIBYTE
Vid batteribyte lossas panelens fyra skruvar och vikes undan. Iakttag stor försiktighet vid
batteribyte, fel inkoppling kan skada batteriet och elektroniken.
Röd kabel anslutes till pluspolen märkt ‘+’ på batteriet och svart kabel anslutes till
minuspolen märkt ‘-‘ på batteriet.
OBS! Använd endast originalbatteri för säker funktion.
TEKNISKA DATA
Apparatlåda avsedd för väggmontage.
Mått: Höjd 180 mm
Bredd 220 mm
Djup 110 mm
Skyddsform enligt IP 54 (striltät kapsling)
Ljudstyrka vid alarmering, Nätdrift: 93 dBA
Batteridrift: 85 dBA
Batteritider:
Vid larm 15 timmar
I standbyläge 26 timmar
Reläutgång:
Utgången är potentialfri med max belastning:
Resistivt 10A / 250 VAC
Induktivt 4A / 250 VAC
Avsedd för nätanslutning till 230VAC , 50Hz ledningslängden till nödsignalkontakt är
okritisk till en längd av 200meter.

Tryckutjämningsventiler
Elebar-serien
För kyl- och frysrum
Tryckutjämningsventil för balansering av invändigt och utvändigt över- och undertryck.


Modeller ( finns för antingen positiv eller negativ temperatur )

Mini-Elebar
Elebar
Maxi Elebar


220 V / 7 W negativ temperatur
220 V / 16 W negativ temperatur
220 V / 36 W negativ temperatur

Formel för att bestämma mängden luft som behövs för att balansera invändigt och
utvändigt tryck:
Q = K x V x Δt

-

Q = luftflöde som krävs
K = 3.66 (konstant)
V = rumsvolym ( m³ )
Δt= maximal temperaturvariation / minut kontrollerad inuti kylrummet ( ºC )

Exempel på hur man bestämmer antal och typ av ventiler:
-

kylrumstyp : positiv temperatur
volym : 60 m³
Δt : 2 ºC
3.66 x 60 x 2 = kvantitet 439 l/min

Ventil ska föreslås: 1 st Elebar, positiv temperatur

Modell
Mini Elebar
Elebar
Maxi Elebar

Flödeskapacitet liter/minut
Positiv temeratur
+10ºC - 0ºC
250
360
623
898
4300
6200

Negativ temeratur
-1ºC - -30ºC
195
250
486
623
3400
4300

Skötselinstruktioner Finnforest Floor i frysrum
Rengöring
Rengörs med fuktig trasa.
RINNANDE VATTEN FÅR EJ ANVÄNDAS

Beskrivning
Uppbyggd av björkfaner.
Tjocklek 12mm
1 sida belagd med grovt mönstrad fenolfilm 700gr
1 sida med slät 220gr fenolfilm

Tätning:tätas med Silicon Manhattan i golv och väggvinkel

