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Disse produkter er ikke omfattet af kravene i artiklerne 57 og 59(1) i REACH 
Forordning (EC) Nr. 1907/2006. De nedenstående informationer følger SDS 
formatet som beskrevet i forordningens bilag 2. 

1. Identifikation af stoffet/virksomheden 
Produkter 
Kingspan Kooltherm

® 
K3 Gulvisolering  

Kingspan Kooltherm
® 

K5 Facadeisolering  
Kingspan Kooltherm

® 
K8 Hulmursisolering 

Kingspan Kooltherm
® 

K108 Hulmursisolering 
Kingspan Kooltherm

® 
K10 Loftisolering  

Kingspan Kooltherm
® 

K12 Isolering 
Kingspan Kooltherm

® 
K15 Isolering bag regnskærm  

Kingspan Kooltherm
® 

K115 Isolering bag regnskærm  
Kingspan Kooltherm

® 
K17 Isoleret Gipsplade 

Kingspan Kooltherm
® 

K20 Isolering til betonelement 
 

Virksomhed      Kontor i Danmark  
Kingspan Insulation B.V.    Kingspan Insulation Aps 
Lorentzstraat 1      Universitersparken 7 
7102 JH Winterswijk, The Netherlands   4000 Roskilde 
Tel. +31 (0)543 543 210     Tel : 44955559 
E-mail: technline@kingspaninsulation.nl   teknisk@kingspaninsulation.dk 
Website: www.kingspaninsulation.nl   www.kingspaninsulation.dk 

2.  Fareidentifikation 
Ved længerevarende støvpåvirkning, anbefales anvendelse af maske og briller.  
 
Er der tale om større industriel skæring, vil der kunne forekomme statisk elektricitet, og forholdsregler 
bør tages. 

3. Sammensætning  
Kerne:    Stiv thermoset fenol isolering (som defineret i EN 13166). 
Alternativ beklædning:  Forstærket folie (K15 – K17). 

Kompositfolie (K8 – K108 – K12 – K15 – K115). 
Glasvæv (K3 – K5 – K10 – K17 – K20). 
Gipsplade (K17). 
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4. Førstehjælpsforanstaltninger 
Indånding:  Støv er ikke sundhedsskadeligt. 

Bring personen ud i frisk luft.  
Hudkontakt: Ikke følsomt.  

Ved kontakt med glasvævsbeklædning, kan der forekomme hudirritation. 
Vask omhyggeligt med vand og sæbe. 

Øjenkontakt: Støvpartikler fjernes ved at skylle med rent vand.  
Indtagelse:  Rens igennem ved at drikke rigeligt med vand.  
Andet:   Ved vedvarende gener søges læge.  

5. Brandbekæmpelse 
Det er tilrådeligt at tage forholdsregler mod antændelse, brandspredning og røgfare. 
Anvendelige slukningsmidler:   Vandspray (tåge), skum, CO2 eller pulver.  
Ikke-anvendelige slukningsmidler:  Ikke gældende.  
Slukningsmandskab bør anvende selvstændigt iltapparat og mætte brændende skum med 
vand fra sprøjtedyse. Støv er klassificeret som svagt eksplosivt (St. Class 1).  

6. Forholdsregler ved udslip 
Ikke gældende. 

7. Håndtering og opbevaring 
(i) Omhyggelig håndtering af produkter og affald. 

Opbevares i original emballage i lokaler uden antændingsfare såsom åben ild, skære- 
eller svejseflammer, elektriske varmere med høj overfladetemperatur og andre former 
for direkte strålevarme.  

(ii) Produktet skal beskyttes mod vind og vejr. Stables forsvarligt på stabile paller eller 
underlag med tilstrækkelig gangplads for at sikre nem adgang.  

8. Personlige værnemidler 
Indånding: Støv er ikke sundhedsfarligt. 

Som ved alle skæreprocesser anbefales det at anvende værnemidler eller 
skæremaskiner med sug (hvor der dannes støv ved mekanisk skæring i lukkede rum, 
anbefales det at anvende udtag). 

Hænder:  Det er ikke nødvendigt at anvende handsker under håndtering af produktet. Er man 
følsom overfor glasfilt, anbefales det dog at bruge handsker ved håndtering af K3, K5 og 
K10 produkterne.  

Øjne:  Øjenbeskyttelse anbefales under mekanisk skæring (når der monteres et produkt med 
refleksiv foliebeklædning i meget lyst eller solrigt vejr, anbefales det at anvende solbriller 
med UV-beskyttelse). 

Hud:   Ikke allergi-fremkaldende. 
Det er ikke nødvendigt at anvende handsker under håndtering af produktet (når der 
monteres et produkt med refleksiv foliebeklædning i meget lyst eller solrigt vejr, 
anbefales det at beskytte huden mod UV-stråler). 

Andet:   Produktet er ikke-bærende. 
Arbejde på pladerne bør ikke foretages, uden at pladerne er understøttet. 
Følg alle sikkerhedsforanstaltninger, når pladerne skal tilskæres. 

  

9. Fysiske og kemiske egenskaber  
Tilstandsform:    Lyserødt/brunt skum med foliekompleks, kompositfolie, glasvæv eller     

  gipsplade. 
Lugt:       Ubetydelig. 
pH:       Neutral under normale forhold. 
Smeltepunkt:      Ikke gældende. 
Flammepunkt:      Ikke gældende. 
Isoleringsdensitet:     Typisk 35 kg/m³. 
Vandopløselighed:     Uopløselig. 
Opløselighed i organiske midler:  Nogle væsker kan forårsage en opsvulmning på produktet. 
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10. Stabilitet og reaktivitet  
Stabilt og ikke-reaktivt ved normal brug (se afsnit 7).  

11. Toksikologiske oplysninger  
Ingen kendt toksiske virkninger, når de anvendes som efter hensigten.  

12. Miljø oplysninger 
Produktet er inert og stabilt i vand og jord.  

13. Bortanskaffelses forhold 
Overskydende isoleringsmateriale er ikke sundhedsfarligt. Støv fra produktet, der er fremkommet ved 
installering, anses udelukkende som en støvgene på grund af dets inerte natur. Det er vigtigt, at 
ophobningen af produktaffald undgås for at forhindre vindspredning. 
Produktaffald skal bortskaffes i overensstemmelse med lokal lovgivning og regulativer.  
Rene og ubeskadigede produkter kan genanvendes. 

14. Transport oplysninger 
Læs dette afsnit sammen med afsnit 7.  
Sørg for at isolering er sikret og står stabilt, anvend om nødvendigt tildækning/fastgørelse. For at undgå 
personskader, anbefales det at anvende mekanisk løftegrej, når større mængder isolering skal flyttes. 

15 Regulerings oplysninger 
Egenskaber i henhold til EU direktiver: 
EU klassificering:  Ikke klassificeret som farlig i henhold til EU kriterier. 
EU symbol:   N/A. 
EU risiko sætninger:  N/A. 
EU forsigtigheds erklæring: N/A. 
 

Mærkning: Kooltherm
®
 er ifølge EU standarder ikke et farligt produkt. 

 

Produktet er ikke mærket i henhold til kommunale direktiver.  
Nationale bestemmelser: Kooltherm

®
 er ikke et farligt produkt, der er ingen særlig fare ved kontakt med 

vand. 

16. Andre oplysninger 
Nærværende oplysninger er afgivet i god tro og baseret på vor nuværende viden. Vi forbeholder os ret til 
at opdatere og ændre dette dokument som nødvendigt. Oplysningerne skal ikke anses som garanti for 
specifik virkning, og brugere skal foretage deres egen vurdering og informere alt relevant personale i 
henhold hertil. 
 
Alle kemiske produkter kan have en påvirkning på følsomme og allergiske personer. Har man allergiske 
reaktioner, skal man altid søge læge, inden yderligere håndtering af produkterne. 
 
Anvendelse af egnet sikkerhedsudstyr anbefales kraftigt som en sikkerhedsforanstaltning, og produktet 
bør anvendes som tiltænkt. Brugere bør besøge Kingspan Insulations hjemmeside eller kontakte 
Kingspan Insulations tekniske afdeling. 


