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1. Namn på preparatet och företaget
 
Produktnamn:   Termoskydd GlossPlus 
   

Tillverkare:   ThermoShield AG 
  Wackenbergsstrasse 78-82 

131 56 Berlin / Germany 
   

Försäljning i Norden:  ThermoGaia AB 
Östermalmsgatan 59 
S-114 50 Stockholm 
www.thermogaia.se 

   

Kontaktperson:  Olle Löfdahl 
Telefon: +46 73 424220 

   

Nödtelefonnummer:  Akut: 112, Giftinformationscentralen Akut 
Ej akut: 08-33 13 31 

   

Användningsområde:  Energisparlösning, fuktskydd. 
 
 
 
 

2. Farliga Egenskaper 
 
Brandrisk:         Brandskyddsklassad B1 (B2 för träunderlag) enligt DIN 4102  
 
Explosionsrisk:  Ej explosiv vara. 
 
Tungmetaller: Innehåller ingen mätbar koncentration av tungmetaller (mindre än 1ppm).  

 
Flyktiga ämnen: Innehåller inga flyktiga ämnen (mindre än 1 mg/kg) 
 
Miljöfarliga egenskaper: Produkten är testad och resultaten visar att Termoskydd: 
   Innehåller inga farliga substanser eller gifter. 
    
Hälsofarliga egenskaper: R22/21/22, 36/38, 10, 23, 24, 50 – Farligt vid förtäring. 

Produkten är testad och resultaten visar att Termoskydd: 
  Lämplig för allergiker. 

   Rekommenderas för användning i samband med biodling. 
Rekommenderas för användning i samband med djurhållning. 

 
 
 
 
 
 



 

Säkerhetsdatablad 
Termoskydd GlossPlus 
 

 

     
�

Säkerhetsdatablad  
Termoskydd GlossPlus  

Utfärdat 
2008-09-14 

Revisionsdatum 
2009-04-21 

ThermoGaia AB 
Support@thermogaia.se

�

	
Sida 2 	

3. Sammansättning / uppgifter om beståndsdelar
 
Termoskydd Gloss Plus är ett vattnigt glansöverdrag som appliceras som färg. De huvudsakliga 
ingredienserna är bindemedel (vattenlöslig akrylpolymer), kåda, fyllningsmedel, icke giftig harts, 
elastomerer, keramiska vakuumiserade kulor, färgpigment och vatten. 
 
Kemisk beteckning CAS-nr % EG-nr Klassificering

Ammoniaklösning 1336-21-6 < 0,1 215-647-6 C, N, 10-23-34-50
   2-Butyloxiethanol              111-76-2        > 3             203-905-0        Xn,20/21/22/36/38 
 
 

4. Första hjälpen 
 
Hälsorisker:  Damm som sprids vid borttagning av tidigare bemålat material kan ge 

andningsbesvär. Risken ökar vid långvarig eller upprepad exponering. 
Munskydd rekommenderas vid borttagning av termoskydd. 

 
Hud:   Tvätta med tvål och vatten. 

 
Ögon:   Skölj ordentligt med en mjuk stråle ljummet vatten. 

Vid kvarstående besvär, kontakta läkare. 
 

Andningsvägar:  Frisk luft, vila. Vid besvär, kontakta läkare. 
 

Förtäring: Drick genast ett par glas vatten. Kontakta sjukhus eller 
läkare om större mängd förtärts eller om besvär kvarstår. 

                 

 

5. Brandbekämpningsmetoder
 
Släckning: Välj släckmedel med hänsyn till omgivande brand. Produkten är ej 

brandfarlig. Brandskyddsklassad B1 (B2 för träunderlag) enligt DIN 4102.  
  
Nedbrytningsprodukter/gaser: Förslutna behållare kan vid extrem hetta utveckla rök, kolmonoxid och 

koldioxid om så är fallet använd andningsskydd. 
 
 
 

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
 

Personliga skyddsåtgärder  Beakta skyddsföreskrifter enligt punkt 7 och 8. 



 

Säkerhetsdatablad 
Termoskydd GlossPlus 
 

 

     
�

Säkerhetsdatablad  
Termoskydd GlossPlus  

Utfärdat 
2008-09-14 

Revisionsdatum 
2009-04-21 

ThermoGaia AB 
Support@thermogaia.se

�

	
Sida 3 	

 
Miljöskyddsåtgärder  Vid större spill eller utsläpp, förhindra att produkten når avlopp, ytvatten eller 

grundvatten. Följ alltid lokala föreskrifter. 
 
Saneringsmetoder  Mindre mängder utspilld produkt kan spolas bort med vatten eller torkas 

med trasa. Större mängder vallas in med sand, jord eller liknande och 
samlas upp och lämnas till destruktion enligt lokala bestämmelser.  

 
 
 

7. Hantering och lagring
 
Hantering  Undvik kontakt med hud och ögon. Personlig skyddsutrustning se pkt 8. 

Öppnad förpackning bör förbrukas inom ett år och oöppnad förpackning 
inom 2 år. 
 

Lagring (behållare) Lagras frostfritt.   
Utsätt inte burken för tryck eller hetta. Den är ingen tryckbehållare.  
Undvik kontakt med starka alkalier, starka mineralsyror eller oxiderande 
material. 

   
 
 

8. Begränsning av exponering/personligt skydd
 
Hygieniska gränsvärden 
 
CAS-Nummer Beteckning Mängd
1336-21-6 Ammoniaklösning 14mg/m³
11-76-2 2-Butyloxietanol                 49mg/m³ 
 
Personlig skyddsutrustning Skyddsutrustning bör användas för att skydda ögon och hud.  

Munskydd rekommenderas vid sprutapplicering. 
Munskydd rekommenderas vid borttagning av termoskydd. 
Tvätta händerna i samband med paus eller avslutat arbete. 
Insmörjning med matolja kan skydda huden och underlätta rengöring. 

 
Exponering           Undvik kontakt med mat, dryck eller djurfoder.  
  Ät, drick eller rök inte i samband med hantering. 
             Förvara oåtkomligt för barn. 
             Termoskydd ska inte spolas ner i avlopp eller hällas ut på mark. 
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9. Fysikaliska och kemiska egenskaper
 
Form:   Flödig vätska. 
 
Färg:   Färglös. 
 
Vattenlöslighet:  Blandbar med vatten. 
 
Viskositet  85 KU   
 
Densitet:   1,05 kg/m³ enligt DIN 53217 
 
Brännbarhet   Ej brandfarlig 
 
Explosiva egenskaper  Ej explosiv vara. 
 
pH-värde  8,00-8,30 vid 20˚C 
 
Torrsubstans  ca. 56% 
 
 
 

10. Stabilitet och reaktivitet
 
Förhållanden som ska undvikas: Se punkt 7. 
 
Material som ska undvikas: Starka syror och starka alkalier 
 
Polymerisation:  Förekommer inte. 
 
Restprodukter: Eld på grund av upphettning genom svets eller skärarbeten utvecklar rök, 

kolmonoxid och koldioxid 
 
Stabil under rekommenderade hanterings- och lagringsförhållande.  
 
 
 

11. Toxikologisk information
 
Genom korrekt, mångårig hantering av produkten så har inga hälsomässiga symptom identifieras. 
 
Effekter vid exponering genom inandning: Sprutdimma kan förorsaka övergående irritation. 
 
Effekter vid exponering genom förtäring: Kan orsaka illamående, kräkningar, diarré samt irritation i 

mag-tarmkanalen. 
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Lokala effekter vid kontakt med hud: Vid långvarig hudkontakt kan allergisk reaktion uppstå. 
 
Lokala effekter vid kontakt med ögon: Tillfällig irritation kan uppstå. 
 
 
 

12. Ekologisk information
 
Innehåller inga miljöfarliga ämnen. Består av icke organiskt material vilket ger en lång nedbrytningstid.  
 
Vattenförorenande: Svagt vattenskadlig enligt tysk egenbedömning (WGK1) 
 
Ekologiska egenskaper: Produkten är testad och resultaten visar att Termoskydd: 
   Innehåller inga farliga substanser eller gifter. 
    

13. Avfallshantering 
 
Produkt:  Rester lämnas till miljöstation enligt lokala förordningar och föreskrifter. 
 
Förpackning:  Tömda förpackningar av hårdplast kan återvinnas.  
 
EWC-kod:  080120. 

 
 
 

14. Transportinformation
 
 
Landtransport - ADR/RID och GGVS/E   
ADR/RID-GVS/E Klass Klassas som ej transportfarligt gods. 
 
Vattentransport - IMDG/GGV sjöklass 
IMDG/GGV sjöklass: Klassas som ej transportfarligt gods. 
Marine Pollutant Nej. 
 
Lufttransport - ICAO-II och IATA-DGS    
ICAO och IATA klass Klassas som ej transportfarligt gods.  
 
Transporteras frostfritt. 
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15. Gällande föreskrifter
 
Märkning enligt EG-direktiv Produkten innehåller inga farliga preparat i den nuvarande versionen enligt 

EG-direktivet 1999/45/EG. 
 
Vattenskadlighet Svagt vattenskadlig enligt tysk egenbedömning (WGK1) 
 
Termoskydd har ingen farobeteckning, riskfras eller skyddsfras eftersom den bedöms som ofarlig. 
 
 
 

16. Övrig information 
 
R21 Farligt vid hudkontakt 
R22 Farligt vid förtäring 
R36  Irriterar ögonen 
R38 Irriterar huden 
R10 Brandfarligt 
R23 Giftigt vid inandning 
R24 Giftigt vid hudkontakt 
R50 Mycket giftigt för vattenlevande organismer 
Xn Hälsoskadlig 
S(2) Förvaras oåtkomligt för barn 
 
Informationen i detta säkerhetsdatablad baseras på uppgifter som var tillgängliga när bladet 
sammanställdes. Syftet är att beskriva vilka åtgärder som bör vidtas vid användningen av produkten. 
Informationen lämnas utan garanti vad gäller ämnenas beskaffenhet. 


