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MagnaBoard® 
 
 
SPECIFICERAT MATERIALBLAD (SMB) -  MagnaBoard ®  ( Sid 1 ) 

IDENTIFIKATION – För innehållet och substanser i produkten MagnaBoard® för att 
minimera skador och Hälsorisk. 2015-09-01 
 
1. Produktinformation 
Affärsnamn:              MagnaBoard ® 
Släktnamn:                Magnesitskiva. 
Leverantör:               Gröning Board AB, Vallavägen 12, 79142 Falun 
                                   Tel.  023-19470,  info@groningboard.se  ¤ www.groningboard.se                       
 

 

2. Farliga Egenskaper 
Produkten innehåller ej skadliga ingredienser och därmed ej märkningspliktig enl 1999/45/EG. Som generell 
regel gäller som för alla produkter att Inandning av damm vid hantering av produkten, skall undvikas. 
 

 

3. Produktinnehåll 
En kombination av icke-organiska material, Magnesiumoxid, MagnesiumSulfat, Perlite, Talk Pulver, Alkalisk Glasfibernät, 
bindemedel mm.  Inga farliga beståndsdelar enl. förordning (EG) Nr. 1907/2006 
 

 

4. Fysiska data 
Utseende och färg:                    Vit – ingen lukt 
Kokpunkt:                                   N/A                                                            Volymflyktighet i %:      0 
Ångtryck:                                    N/A                                                            Smältpunkt:                  N/A 
Vattenlöslighet:                          N/A                                                            Specifik vikt:                1.05 
Avdunstningshastighet:            noll                                                             Täthet:                          1050/1100 kg/m3 
Yt pH:                                          ca 9.0 

 

 

5. Brand- och explosionsdata 
Antändningstemperatur:           N/A 
Brandbekämpningsmedel:       Produkten ej antändningsbar 
Brännbarhet:                              Icke-brännbar 
Brand o Explosionsrisk:           Förekommer EJ! 
Övrigt:                                         Brandavfall och förorenat släckvatten omhändertas enl. föreskrift. 

 

 

6. Första Hjälpen-åtgärder 
Ögonkontakt (damm):              Vidtag vanliga åtgärder – Gnugga ej, använd vatten och skölj ordentligt. 
Förtäring:                                  Skölj munnen och drick vatten. 
Inandning:                                 Dammbildning vid bearbetning är mkt låg, men försiktighetsåtgärd enl. norm skall följas 

 

 

7. Toxikologisk Information (Generell) 
Ögon:                                        Damm från skärning av skivor kan orsaka irritation 
Lungor:                                     Damm kan orsaka irritation i andningsorganen 
Förtäring:                                  Förorsakar ringa obehag 
Långtidseffekter:                      Undvik inandning av höga koncentrationer damm. Inga kända toxiska effekter. 
Dammbildning:                         Låga värden – Respirabelt damm motsvarar ca 4% av gränsvärdet vid test. 
 

 

8. Personligt skydd 
Ögon:                        Säkerhetsglasögon bör alltid användas när man sågar eller skär skivorna. 
Hud:                          Skyddshandskar och overall. 
Inandning:                Andningsskydd behövs normalt ej.  Skyddsmask rekommenderas vid ökade dammängder. 
                                   Hygieniskt gränsvärde för totaldamm ca 10mg/m3. 
Miljö:                         Arbetsmiljön bör vara välventilerad. Följ givna rekomemendationer för bearbetning. 

 

 
 

        Testad och godkänd                                                                                                                                                                     
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MATERIALSÄKERHETSDATABLAD (MSDS) -  MagnaBoard ®  ( Sid 2 ) 

 

 
 

9. Hantering 
All manuell hantering av produkten måste utföras enligt hanteringsregler. ( Se Pdf – Hantering) 
Skivor bör alltid hanteras av två personer. 
 

 

10. Övrig information 
Kemisk Stabilitet:                                         Stabilt, reagerar ej med kända ämnen. 
Förhållanden eller material att undvika:    Inga Kända 
Farlig isärfallande produkt:                         Inga Kända 
Farlig polymerisation:                                  Inga Kända 

 

 

11. Avfallshantering 
Användaren ansvarar för korrekt kodning och märkning av avfallet. Vid rekommenderad användning kan avfallskoden väljas enl. 
Avfallsförordningen  17 08 02  ”Annat bygg och rivningsavfall” Produkten innehåller ej skadliga ämnen och är PH-neutral.  
Behandlas som byggavfall och bör hanteras enligt gällande regler. 
 

 

12. Transportinformation 
Ej farligt gods enligt  ADR/RID, ADNR,IMDG-kod, ICAO/IATA-DGR. 
 

 

13. Regleringsinformation 
Produkten klassificeras som Icke-riskabel, och behöver ej märkas enl. EU-direktiv eller motsvarande nationella 
Lagar. Faller ej under Direktiv  2004/42/EG 
Databladet ges ut enligt de allmänna kraven och för att erbjuda information som gör användaren medveten om 
risker för hälsa och säkerhet hos en produkt. Informationen baseras på vad som hittills är känt. Inga farliga 
betingelser pga modifieringar av materialet är ej kända. 
 

 

14. Avstående från anspråk 
Vid detta dokuments datum förutsätts att tillgänglig information är riktig och den lämnas i god tro. Emellertid 
avses eller lämnas ingen garanti eller juridisk representation vad gäller sådan information. Produkten skall 
alltid hanteras efter de försiktighetsprinciper som gäller i denna information och enl. gällande norm, lagar 
och föreskrifter. Gröning Board AB frånsäger sig allt ansvar för förlust,materiell och personskada till följd eller i 
Samband med informationen i detta datablad. 
 

 
 
 

OBS! Iakta alltid de säkerhetsföreskrifter som rekommenderas (MSDS) vid Hantering och Montering. 
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