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VAREINFORMASJON 
Revidert : 01/01/2013 

Oppfyller kommisjonsfordring UE453/2010

1.- PRODUKT NAVN : 

- Registrert navn : KRITT HVITT

- Produsent :  DEFI – HOUILLERES DE CRUEJOULS  S.A.S.
Z.I. La Gloriette
38160 CHATTE
France

- Telefonnummer   :   +33 (0)4.76.64.85.64
- Institutt for toksikologi :: 01.45.42.59.59 

2.- SAMMENSETNING / UPPLYSNINGER OM BESTANDDELER: 

CAS N° : 471-34-1
CaOз ……………………………….> 98 % 
MgO, SiO2, Al2Oз, Fe2Oз ……......< 2% 

- Farlige ingredienser: NEI

3 .- FAREMOMENTER: 

- Ikke giftig for menneskers helse og miljø..

4 .- FØRSTEHJELP:  

Allment råd: Ta av skitne klær.. 
• Ved innånding: Ta med personen ut i frisk luft.
• Etter hudkontakt: Vask med såpe og vann, deretter tørk.
• Etter øyekontakt: Skyll øynene i rikelig med vann(10-15min.)
• Etter utilsiktet svelging: Skyll munnen med vann, deretter drikk vann. Kontakt 

lege 
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5 .- BRANNSLOKKNINGS TILTAK:  

- Ikke brannfarlig produkt..

6.- UHELDIG UTSLIPP: 

Personlige forhåndsregler: 
Unngå støvutvikling. (se avsnitt 7 og 8) 
Miljømessige forhåndsregler
Må ikke tømmes i avløp, elver, innsjøer 
eller grøfter. Plukk opp med våt klut.

7 .- HÅNDTERING OG LAGRING: 

Håndtering:  
Unngå innånding av krittstøv, sørg for god ventilasjon. Flekker på 
hud og klær kan enkelt vaskes av. 
Krav til lagringsområde og beholdere:  
Hold beholderne tett lukket.  
Forpakning: poser (papir, plast, tøy) eller beholdere. 

8 – VED EKSPONERING Tekniske tiltak: 

Ytterligere informasjon:  
Ingen spesielle tiltak må følges. Tiltak som må gjøres for å holde eksponering 
under tillatt grense:  

Personlig verneutstyr:
Dersom arbeidplassens grenser overskrides trenger du en gassmaske som er 
godkjent til den bruk: Filter P2 (Faste og flytende partikler) (DIN3181) 

9 – FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER:  

Pudder 
Hvit 
Luktfri 

Form: 
Farge : 
Lukt : 
Smeltepunkt : 
Eksplosive egenskaper : 
Oppløselig i vann : 
Oppløselig i olje : 

>1200°C
Materialet er ikke eksplosivt 
Uoppløselig
Uoppløselig 
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10 – STABILITET OG REAKTIVITET:  

Forhold som skal unngås :  Ingen 
Materialer som skal unngås :  Ingen 

11 – HELSEFAREOPPLYSNINGER: 

Giftfrie produkter

12 – MILJØOPPLYSNINGER:

Hvitt kritt utgjør ingen skade på miljøet. 

13 – AVFALLSHÅNDTERING

Følg myndighetenes forskrifter for kasting i eget deponi. Produktet er ikke 
vannløselig og kan derfor fjernes mekanisk med filter.

14 –TRANSPORTINFORMATION : 

Ikke klassifisert som farlig i henhold til transportforskriftene. 

15 – Gjeldende bestemmelser: 

Produktet er ikke klassifisert som farlig

16 .- ANNEN INFORMASJON: 

Brukeren og distributøren av våre produkter må håndtere og lagre de i henhold til 
gjeldende regelverk. Disse opplysningene er basert på vår kunnskap. De skal ikke 
brukes som en garanti for produktegenskaper og skal ikke etablere et 
kontraktsmessig rettsforhold. 




