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DEL 1: IDENTIFIKASJON AV BLANDINGEN OG AV FORETAKET PRODUKT OG FIRMA  
1.1 Produktidentifikator: ATLAS SMAL FUGEMASSE (1-6mm) 

1.2 Blandingens identifiserte 
relevante bruksområder og 
bruk som det advares mot: 

Sementmørtel med fint tilslag til fuging, egnet for flisbelegg i våtte, fuktige og tørre 
rom, innvendig og utvendig. Den er egnet for fuging av belegg som er utsatt for 
deformasjon (f.eks. på gulvvarme). Den brukes til fuging av små og mellomstore 
elementer, slike som keramiske fliser (glaserte fliser, terrakotta, gulvfliser), 
sement-, og steinfliser, glassmosaikk. 

 
Detaljerte opplysninger om anvendelse, egenskaper og bruksmåte av mørtelen er å 
finne i teknisk datablad / produktkatalog. 
Når det gjelder bruksområder som ikke er spesifisert i dokumentasjon fra ATLAS Sp. z 
o.o, skal man først rådføre seg med ATLAS sin representant. 

1.3 Opplysninger om 
leverandøren av 
sikkerhetsdatabladet: 

ATLAS Sp. z o.o. 
ul. Św. Teresy 105, 91-222 Łódź 

telefon: (42) 631 89 45 
fax: (42) 631 89 46 

 
 
 
Personer ansvarlige for sikkerhetsdatablad: 
msds@atlas.com.pl 

1.4 Nødtelefonnummer: 112 – nødnummer via mobil og fasttelefon 
999 – ambulanse 
998 – brannvesenet 
997 – politiet 
0 800 168 083 – åpningstider mandag - fredag mellom kl. 8:00 og kl. 16:00, etter 
åpningstiden mottas meldinger av en automat. 

 

DEL 2. FAREIDENTIFIKASJON  
2.1 Klassifisering av 
blandingen: 

Piktogram: GHS07, GHS05 
Signalord: FARE 
STOT SE3: H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. 
Skin Irrit. 2: H315 Irriterer huden. 
Eye Dam. 1: H318 Gir alvorlig øyeskade. 
Skin Sens. 1: H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. 

2.2 Merkingselementer 
 

    
 
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. 
P261 Unngå innånding av støv. 
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. 
P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må  fjernes straks. 
Skyll/dusj huden med vann. 
P333 + P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. 
P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere 
minutter. Fjern kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. 
P301 + P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER 
eller lege. 
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ETIKETT: 
 

      
 

      FARE 
Inneholder sement og 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on. Kan forårsake irritasjon av 
luftveiene. Irriterende for huden. Forårsaker alvorlig øyeskade. Kan utløse en 
allergisk hudreaksjon. 
 
Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå innånding av støv. Benytt vernehansker/ 
verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær 
må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann. Ved huirritasjon eller utslett: Søk 
legehjelp. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. 
Fjern kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED 
SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. 

 

2.3. Andre farer  I henhold til vedlegg XIII i REACH-forordningen om PBT og vPvB, oppfyller 
blandingen ikke kriteriene for PBT eller vPvB.  

 På grunn av sin form - støv, kan produktet forårsake mekanisk irritasjon av øynene 
og luftveiene. 

 

DEL 3. SAMMENSETNING / OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER  
3.1 Substans: Gjelder ikke 

3.2 Blanding: Blanding av hvit portlandsement, kalkstein og dolomitt tilslag, tilsetningsstoffer og 
uorganiske pigmenter. 

3.2.1a Farlige komponenter: Navn 
 

Nr. Innhold Klassifisering 
Betegnelser 
(se pkt.16) 

Hvit portlandklinker 

CAS: 65997-15-1 
WE: 266-043-4 
Registreringsnr.: 
02-2119682167-31-xxxx 

> 10% 
GHS07,  GHS05  

Fare  
H335, H315, 
H318, H317 

2-oktyl-2H-isotiazol-
3-on 

CAS:26530-20-1 
WE: 613-112-00-5 

≤ 0,05% 
GHS07  

OBS 
H332, H315, 
H319, H317 

3.2.1b Farlige stoffer på 
arbeidsplassen: 

Syntetisk amorf silika [112926-00-8] 
Dolomitt [16389-88-1] 
Pigment avhengig av blandingens farge: 

Jernoksider [1309-37-1] 
Titan [7440-32-6] og dens forbindelser – uttrykt som Ti 
Titandioksyd støv inneholdende fritt krystallinsk silika under 2% og fri for asbest  [13463-
67-7] 
Kadmium [7440-43-9] og dets uorganiske forbindelser – uttrykt som Cd 
Metallisk krom [7440-47-3] og kromforbindelser (III) 
Kobber [7440-50-8] og dets forbindelser – uttrykt som Cu 

Andre opplysninger:  Tillatelsesnummer for omsetning av biocidproduktet: 5873/14 

 Aktive substanser i biocidproduktet: 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on (0,05g/100g) 

 Klassifisering av produktet bygger på det faktiske innholdet av skadelige stoffer.  

 Oppbevaringsperiode for produktet under forhold etter del 7, er 24 måneder fra 
produksjonsdato som finnes på emballasjen.  

 Innholdet av oppløselig krom (VI) i det ferdige produktet er <0,0002%. 
 

DEL 4. FØRSTEHJELPSTILTAK  
4.1 Besskirvelse av 
førstehjelpstiltak 

Innånding: Ta personen ut i frisk luft og hold personen under oppsyn, kontakt lege 
dersom det er nødvendig. 
Hudkontakt: Tilsølt tøy fjernes, vaskes grundig med vann. 
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Øyekontakt: Ikke gni øynene. Skyll straks med rikelige mengder vann i minst 15 
minutter, åpne øyet godt opp under skylling. Fjern kontaktlinser. Konsultasjon hos 
øyelege er nødvendig. 
Svelging: Fremkall ikke brekning. Ikke gi noe å drikke til en bevisstløs eller omtåket 
person; dersom personen er bevisst, skyll munnen med vann. Oppsøk lege straks. 

4.2 De viktigste symptomene 
og virkningene, både akutte 
og forsinkede 

Effekten av alkaliske produkter på levende vev, i motsetning til syrer, er alltid forsinket, 
og derfor skal man ikke tillate for langvarig og direkte kontakt av en tørr eller ferdig 
blanding med huden, øynene eller luftveiene. Man skal følge sikkerhetsreglene og 
bruksanvisningen som er tilgjengelige på etiketten. Produktet skal fjernes umiddelbart  
fra huden, øynene og slimhinnene for å forebygge alle forsinkede symptomer og 
virkninger. 

4.3  Indikasjoner på behov for 
umiddelbar legehjelp og 
spesialbehandling 

Dersom det forekommer noen alarmerende symptomer, søk legehjelp umiddelbart og 
vis sikkerhetsdatabladet, emballasjen eller etiketten. 
Man skal ikke tillate at mørtelen herdes, skyll/vask umiddelbart. Ved kontakt med 
øynene eller slimhinnene skal man søke legehjelp. På grunn av produktets irriterende 
egenskaper skal det være tilgang til rennende vann. I tilfelle av gjentatt eller langvarig 
hudkontakt, skal man bruke beskyttende kremer. 

 

DEL 5. BRANNSLOKKINGSTILTAK  
Alle ansatte skal søke informasjon om brannfare på deres arbeidsplass og i umiddelbar nærhet. Arbeidsplassen skal være 
ryddig og i god orden. Materialer som lett antennes skal ikke befinne seg i nærheten av elektrisk utstyr, ovner eller andre  
brannkilder. 
Dersom det oppstår brann, skal man umiddelbart og ved hjelp av alle tilgjengelige midler, varsle personer i fareområdet og 
ringe brannvesenet (se: del 1.4). Det skal gis alle nødvendige informasjoner for å starte brannslukking (oppgi følgende: sted 
- nøyaktig adresse, hva som brenner eller type fare som har opstått, om det er fare for mennesker og deres liv, 
telefonnummeret som det ringes fra, samt fornavn og etternavn). 
Deretter skal man straks starte brannslokkingstiltak ved hjelp av lokale brannslokkingsmidler, hjelpe folk i fare, og være 
med på evakuering av mennesker og eiendom dersom det er nødvendig. Disse tiltakene skal gjennomføres på en slik måte 
at man ikke skaper panikk som kan ramme mennesker i fare forårsaket av brann og røyk. Panikken kan føre til 
unødvendige og tragiske ulykker under brannslokking og redningsoperasjoner. Derfor skal man handle med fornuft i tilfelle 
av brann. Før brannvesenet kommer, er det en særskilt oppnevnt person som styrer tiltak i forbindelse med brannslokking. 
Husk åndedrettsvern mot røyk – bruk fuktige kluter og beveg deg i nedre deler av rom som er fylt med røyk. 

5.1 Brannslokkingsmidler Passende brannslokkingsmidler: Alle typer slokkingsmidler 
Ikke-passende brannslokkingsmidler: Ikke relevant 

5.2 Særlige farer knyttet til 
blandingen 

Det finnes ikke noen spesiell fare knyttet til produktets egenskaper, 
forbrenningsprodukter eller gasser som oppstår. 

5.3  Råd for brannmannskap 
Hver utrykning medfører fare for personskader på grunn av kontakt med farlige stoffer 
og brann. Det er derfor nødvendig med profesjonelt verneutstyr. Det viktigste er hjelm 
som beskytter brannmannens hode. Den er laget av egnede fibre og kjennetegnes med 
høy holdbarhet. Øynene og ansiktet skal beskyttes med ansiktsskjerm laget av 
polykarbonat. Nakken skal beskyttes med et spesielt plagg. I spesielle tilfeller kan en 
brannmann bære en brannsikker hette under hjelmen, som vil beskytte ham mot høye 
temperaturer. Spesielle klær av stoff som sikrer brannvern og beskyttelse mot 
mekaniske skader og inntrenging av vann. Dersom det er mye støv / røyk på 
brannstedet, skal brannmannen være utstyrt med oksygenmaske som gjør det umulig 
for støv og røyk å gå inn i luftveiene. 

 

DEL 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP  
6.1 Personlige 
forsiktighetsregler, persoanlig 
verneutstyr og nødrutiner 

Man skal unngå situasjoner som kan føre til nødsituasjoner. Man skal følge 
lovbestemmelser og regler for sikkerhet og helse, samt bestemmelser angående 
brannsikkerhet, man skal følge arbeidsreglementet og holde orden på arbeidsplassen, 
man skal ta vare på utstyr, og ikke bruke utstyr som er skadet. Når det gjelder 
håndtering av stoffet skal man følge del 7, når det gjelder personlig verneutstyr - del 8. 
 
For personell som ikke gir hjelp: 
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Man skal vurdere situasjonen, forsikre seg om det fortsatt foreligger fare for alle som 
er i nærheten (skadede, redningsmannskap og andre.) Dersom det er nødvendig, skal 
man sikre stedet og tilkalle hjelp. 
Dersom det ikke er fare for liv og helbred, skal man sette i gang tiltak som har som 
formål å begrense utslipp av produktet ut i miljøet, og begynne å rydde opp. 
 
For personer som gir hjelp: 
Man skal skjekke om den skadede reagerer. Dersom den skadede er bevisstløs, skal 
man umiddelbart åpne luftveiene ved å vippe hodet bakover og løfte opp haken. Man 
skal sjekke om den skadede puster (ved å kjenne luftbevegelse på sitt kinn). 
- Dersom den skadede puster på en riktig måte, skal vedkommende legges i stabilt 
sideleie. Det skal sjekkes regelmessig om den skadede puster. 
- Dersom den skadede ikke puster, skal man begynne HLR (hjerte-lungeredning): 

Legg håndleddet på broen i midten av brystet, den andre hånden legges til og 
fingrene flettes sammen. Armene skal holdes rette og det skal gis 30 
brystkompresjoner på broen ned til 4-5cm. Etter hver kompresjon løs trykket på 
brystet uten å fjerne hendene fra broen. Gjenta kompresjoner med en hastighet på 
ca. 100 ganger / minutt. Etter 30 kompresjoner åpne luftveiene igjen og utføre to 
effektive innblåsninger (klem igjen neseborene, åpne munnen, og samtidig hold 
haken oppe, ta et dypt åndedrag, blås luft inn i lungene ved å omfavne leppene 
tett). Dersom en redningspust ikke løfter brystet til den skadede, skal man sjekke 
om det er noen fremmedlegemer i munnen som blokkerer luftveiene, fjern dem 
umiddelbart, og sjekk om hodet er tilstrekkelig bøyd bakover og haken løftet opp. 
Fortsett brystkompresjoner og innblåsninger i forholdet 30: 2 inntil ambulansen 
kommer eller til den skadede begynner å puste selvstendig. 

Dersom ingen av dem som er til stede er i stand til å utføre innblåsninger, skal man 
fortsette kun med brystkompresjoner. 
Ved kveling skal den skadede oppfordres til å hoste, og ved en akutt kveling skal den 
skadede lenes fremover og slås 5 ganger i ryggen mellom skulderbladene. 

6.2 Forsiktighetsregler med 
hensyn til miljø: 

Forebygge utslipp av større mengder stoffet til miljøet (avløp, grunnvann eller 
overflatevann og jord) gjennom bruk av lukket avløpssystemett som muliggjør 
oppsamling av stoffet i tilfelle av lekkasje uten mulighet for utslipp til miljøet (krise-
avløpssystem, lukket avløpssystem), bruk av tanker eller emballasjer beregnet for 
nødsituasjoner. 

6.3 Metoder og materialer for 
oppsamling og rengjøring: 

Støvsuge overflater eller feie dem uten å spre støv. 
Store mengder avfall skal fjernes i henhold til gjeldende lovbestemmelser. 
Produktet som er herdet på grunn av fuktighet kan betraktes som byggavfall. 

6.4 Henvisning til andre deler Personlig verneutstyr: del 8 
Avfallsbehandling: del 13 

 

DEL 7. HÅNDTERING OG LAGRING  
7.1 Forsiktighetsregler for 
sikker håndtering 

Unngå håndtering som fører til støvdannelse. Det skal ikke spises, drikkes og røykes. 
Under arbeid med sementbaserte produkter skal man unngå å ha på seg klokker, 
ringer og andre gjenstander som ligger tett til huden og som kan føre til oppsamling av 
mørtel. Dersom huden blir skadet, skal man slutte å jobbe med produktet og forbinde 
såret. 

7.2 Forhold for sikker lagring, 
herunder eventuelle 
uforenligheter 

Oppbevares i originale, lukkede og merkerte emballasjer. Skal oppbevares på et tørt 
sted, gjerne på pall. Skal ikke utsettes for direkte sollys. Skal oppbevares på et tørt, 
kjølig og godt ventilert sted, borte fra uforenlige materialer (se del 10), samt drikke og 
mat. Beskytte mot fuktighet - produktet herder irreversibelt hvise det påvirkes av 
fuktighet. 

7.3 Særlige bruksområder Produktet skal brukes i henhold til regler for sikkerhet og helse. Sørg for tilstrekkelig 
ventilasjon, spesielt i lukkede rom. Unngå kontakt med huden og øynene. Detaljerte 
opplysninger om anvendelse, egenskaper og bruksmåte av mørtelen er å finne i teknisk 
datablad / produktkatalog. 
Når det gjelder bruksområder som ikke er spesifisert i dokumentasjon fra ATLAS Sp. z 
o.o, skal man først rådføre seg med ATLAS sin representant. 
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DEL 8. EKSPONERINGSKONTROLL / PERSOBESKYTTELSE  
8.1 Kontrolparametere Dersom blandingen består av komponenter som nevnes i seksjon 3.2.1, er det 

nødvendig å gjennomføre overvåking på arbeidsplassen, dette er i henhold til Arbeids- 
og sosialdepartamentets forskrift av den 29. november 2002 om høyeste tillatte 
konsentrasjon og innhold av helseskadelige faktorer i arbeidsmiljøet (Dz.U.2002 
nr.217 pkt.1833 med senere endringer). 

 TWA og STEL Portlandsement- og metallurgisk støv [65997-15-1]: 
- totalstøv  TWA – 6 mg/m

3
 

- respirabelt støv  TWA – 2 mg/m
3
 

Støv fra amorf og syntetiske silikaer [112926-00-8]: 
- totalstøv  TWA – 10 mg/m

3
 

- respirabelt støv  TWA – 2 mg/m
3
 

Dolomitt støv som inneholder fritt kristallinsk silka under 2% og som ikke inneholder asbest: 
- totalstøv  TWA – 10 mg/m

3
 

 
Pigment (≤ 6%) avhengig av blandingens farge: 
Jernoksider – uttrykt som Fe [1309-37-1] – røyk: 

 - TWA – 5 mg/m
3
 

 - STEL – 10 mg/m
3
 

 Titan [7440-32-6] og dets forbindelser – uttrykt som Ti: 

 - TWA – 10 mg/m
3
 

 - STEL – 30 mg/m
3
 

Titandioksyd støv inneholdende fritt krystallinsk silika under 2% og som ikke inneholder 
asbest [13463-67-7]: 
- totalstøv  TWA – 10 mg/m

3
 

Kadmium [7440-43-9] og dets uorganiske forbindelser – uttrykt som Cd – støv og røyk: 

- TWA – 0,01 mg/m
3
 

Metallisk krom [7440-47-3] og kromforbindelser (III) 

- TWA – 0,5 mg/m
3
 

Kobber [7440-50-8] og dets forbindelser – uttrykt som Cu – oksidrøyker og løselige 
salter 
- TWA – 0,1 mg/m

3
 

- STEL – 0,3 mg/m
3
 

Kobber [7440-50-8] og dets forbindelser – uttrykt som Cu – oksidstøv og uløselige salter 
- TWA – 1 mg/m

3
 

- STEL – 2 mg/m
3
 

 PCB Gjelder ikke 

 overvåking Helsedepartamentets forskrift av den 2. februar 2011 om undersøkelser og målinger 
av helseskadelige faktorer i arbeidsmiljø (Dz.U. 2011 nr. 33 pkt. 166)  

8.2 Eksponeringskontroll 

8.2.1 Relevante tekniske tiltak Det skal sikres en riktig ventilasjon av rommet hvor arbeid med blandingen foregår, 
samt personlig verneutstyr. Det skal også sikres adgang til rennende vann og unngås 
vasking av hender i en bøtte som brukes til rengjøring av verktøy. 

8.2.2 Personlig verneutstyr 

 åndedrettsvern Engangs støvmaske eller maske med partikkelfilter P2 (hvis det er fare for innånding 
av støv under arbeid) 

 håndvern Beskyttende tekstilhansker - ved flytting av produktet i emballasje, 
hansker av gummi eller annet ugjennomtrengelig stoff (gjennomtrengningstid høyere 
enn 480 min. i henhold til PN-EN 375) – under arbeid med produktet etter tilsetting av 
vann. Bruk beskyttelseskrem på hendene. 

 øye- og ansiktvern Vernebriller med sidebeskyttelse under arbeid som kan medføre fare for øynene 
(blanding, helling). Dersom det er mye støv, skal man bruke støvtette briller som ligger 
tett til ansiktet. 

 hudvern Langermete arbeidsklær og lange bukser som beskytter mot mulig hudkontakt. 
Vanntette, lange støvler. 

 

DEL 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER  
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9.1 Opplysninger om 
grunnleggende fysiske og 
kjemiske egenskaper 

Tilstandsform: hvit eller farget pulver 
Lukt: ingen 
Luktgrense: gjelder ikke 
pH: 8-11* for blanding med vann 
Smeltepunkt / frysepunkt: > 1000 

o
C 

Utgangskokepunkt og kokeområde: gjelder ikke 
Flammepunkt: gjelder ikke 
Fordamping: gjelder ikke 
Brennbarhet: gjelder ikke 
Øvre / nedre flamme- / eksplosjonsgrense: gjelder ikke 
Damptrykk: gjelder ikke 
Damptetthet: gjelder ikke 
Relativ tetthet: ca. 1,2 g/cm

3
 

Løselighet: uoppløselig 
Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann: gjelder ikke 
Selvantennelsestemperatur: gjelder ikke 
Dekomponeringstemperatur: gjelder ikke 
Viskositet: gjelder ikke 
Eksplosive egenskaper: ingen 
Oksiderende egenskaper: ingen 

9.2  Andre opplysninger * - en ferdig blanding er en tykk pasta, og det er ikke mulig å fastslå den nøyaktige pH-
verdien for denne 

 

DEL 10. STABILITET OG REAKTIVITET  
10.1 Reaktivitet Gjelder ikke 

10.2 Kjemisk stabilitet Riktig lagret sementbaserte produkter (del 7) er stabile og kan lagres sammen med de 
fleste andre byggematerialer. Produktet blandet med vann herder og danner en stabil 
struktur som under normale forhold ikke reagerer med miljøet. 

10.3 Mulighet for farlige 
reaksjoner 

Tilsetning av aluminiumpulver til en våt sementmørtel kan føre til hydrogenutvikling. 

10.4 Forhold som skal unngås Unngå fuktighet – blandingen herdes. 

10.5 Uforenlige materialer Pulverisert aluminium  

10.6 Farlige 
nedbrytningsprodukter 

Ukjent ved lagring og håndtering i henhold til lovbestemmelser. 

 

DEL 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER  
11.1  Opplysninger om 
toksikologiske virkninger 

Sementbaserte produkter er svært hygroskopiske og absorberer vann fra et hvilket 
som helst materiale de befinner seg på, derfor er det så viktig å fjerne alle rester av 
produktet fra huden (produkte må ikke herde på huden) for å unngå tørking eller 
forbrenning av huden. 

Eksponeringsmåter: 

 luftveiene Eksponering for sementstøv i løpet av en kort tid kan føre til irritasjon av luftveiene i 
nese- og halseområdet og forårsake hosting. Hyppig og langvarig innånding av støv 
øker risikoen for lungesykdommer. 

 fordøyelsessystemet Det kan forårsake irritasjon i munnen, svelget og magen 

 huden Sement som finnes i produktet kan føre til hudebetennelse, ledsaget av kløe, 
oppsvulming, huden blir betent, skjellete og sprakk. Dermatitt kan forekomme på to 
måter: 
- gjennom irriterende reaksjon (forårsaket av fysiske egenskaper til sementet, noe 

som fører til mekanisk irritasjon ved kontakt med huden. Små sementpartikler, ofte 
blandet med sand eller andre tilslag under produksjon av sementmørtel kan gni 
huden og forårsake irritasjon som fører til eksem. Ved riktig behandling forsvinner 
vanligvis irritasjonseksem. Likevele, dersom eksponeringen fortsettes i lang tid, blir 
symptomene verre og huden blir mer utsatt for allergisk dermatitt) 

- og allergisk (forårsaket av seksverdig krom som befinner seg i sementen). Allergisk 
dermatitt utvikles annerledes enn irritasjoner. Sensibilisatorer trenger gjennom det 
beskyttende laget i huden og forårsaker allergiske reaksjoner. 
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Den vanligste utløsende faktoren av allergisk eksem hos mennesker er kromat (VI) (se 
del 3). Årsaken til brannskader er alkalitet som kjennetegner våt sement. Dersom huden 
har langvarig kontakt med våt sement, f.eks. under kneling eller når sementen kommer 
inn i sko eller en hanske, kan det føre til en rask utvikling av et brannsår eller 
sårdannelse. 

 øynene Blandingstøv og blandingen med vann irriterer øynene. 

 

DEL 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER  
12.1 Toksisitet Økotoksiske effekter er mulige bare i tilfelle av utslipp av større mengder av produktet, 

spesielt etter kontakt med vann kan det oppstå økning i pH-verdien. 

12.2 Bestandighet og 
nedbrytbarhet 

Blandingens komponenter som er minerale forbindelser av naturlig opprinnelse er ikke 
biologisk nedbrytbare. 

12.3 Bioakkumuleringsevne Bioakkumuleringsfaktor for minerale forbindelser av naturlig opprinnelse ble ikke merket. 

12.4 Mobilitet i jord Immobil 

12.5 Resultater av PBT- og 
vPvB-vurdering 

Gjelder ikke 

12.6 Andre skadevirkninger Gjelder ikke 
 

DEL 13. DISPONERING  
13.1 Metoder for avfallsbehandling 

Sikker avfallsbehandling: Faste avfall og herdet produkt kan betraktes som byggavfall. Levering til deponering 
etter avtale med passende myndighet. 
Innehaveren av avfall er forpliktet først og fremst  til å levere avfallet til gjenvinning. 
Dersom gjenvinning ikke er mulig av teknologiske grunner eller den ikke lønner seg 
av økologiske eller økonomiske årsaker, skal avfallet håndteres i overensstemmelse 
med krav til miljøvern og avfallsplaner. 
Man skal følge bestemmelser i lov av den 14. desember 2012 om håndtering av avfall 
(Dz.U. 2013 nr. 0 pkt. 21) 

Håndtering av 
emballasjeavfall: 

Man skal følge bestemmelser i lov av den 13. juni 2013 om håndtering av emballasjer 
og emballasjeavfall (Dz.U.2013 nr.0 pkt.888). Emballasje med restinnhold av produktet 
skal avhendes på samme måte som produktet. 

Avfallskode: Produktet: 10 13 82 (Avfall fra produksjon av mineralske bindemidler - 
Utilfredsstillende produkter) 
Emballasje: 15 01 05 (Emballasjeavfall – Kompositte emballasjer) 

 

DEL 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER  
14.1 UN-nummer (ONZ) Gjelder ikke 

14.2 UN riktig 
foresendelsesnavn 

Gjelder ikke 

14.3 Transportfareklasse Produktet som transporteres i originalemballasje ikke medfører noen fare under 
transport. Det krever ikke spesiell behandling eller merking i henhold til gjeldende 
lovbestemmelser om transport. 

14.4 Emballasjegruppe Gjelder ikke 

14.5 Miljøfarer Gjelder ikke 

14.6 Særskilte forholdsregler 
for brukere 

Man skal følge bestemmelser i lov  av den 1. juli 2005 om endring av lov om 
veitransport av farlige gods og om endring av noen andre lover (Dz.U. 2005 nr. 141 
pkt. 1184), med senere endringer. 

14.7 Bulktransport i henhold til 
vedlegg II i MARPOL 73/78 og 
IBC-regelverket 

Gjelder ikke 

 

DEL 15. REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER  
15.1 Særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for blandingen 

 Lovbestemmelser som 
gjelder klassifisering og 
merking av emballasjer 

Fare-setninger som bestemmer type fare og vilkår for sikker bruk av en farlig blanding 
i henhold til Europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av den 16. 
desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og blandinger, 
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med farlige stoffer og 
blandinger 

som endrer og opphever 67/548 / EEC og 1999/45 / EF direktiver, og som endrer 
forordning (EF) nr. 1907/2006 (Se del 2.1 og 2.2) 

Andre gjeldende lover og 
forskrifter 

- Lov om kjemiske stoffer og deres blandinger av den 25. februar 2011 (Dz.U.2011 nr. 
63 pkt.322) 
- Europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av den 18. desember 
2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger innenfor kjemikalier 
(REACH), om opprettelse av Det europeiske kjemikaliebyrået, om endring av 
1999/45/EF direktivet og opphevelse av Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og 
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94, samt Rådets direktiv 76/769/EØF og 
Kommissjonens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF med 
senere endringer 
- Kommisjonsforordning (EU) nr. 453/2010 av den 20. mai 2010 som endrer 
Europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av den 18. desember 
2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger innenfor kjemikalier 
(REACH) 
- Helsedepartementets forskrift av den 30. desember 2004 om arbeidssikkerhet og 
hygiene knyttet til forekomsten av kjemiske midler på arbeidsplassen (Dz.U. 2005 
nr.11 pkt.86) med senere endringer 
- Næringsdepartementets forskrift av den 21. desember 2005 om grunnleggende krav 
til personlig verneutstyr (Dz.U.2005 nr. 259 pkt. 2173) 
- Regjeringens erklæring av den 24. september 2002 om ikrafttredelse av endringer i 
vedlegg A og B til Den europeiske avtale om internasjonal vegtransport av farlig gods 
(ADR), utferdiget i Geneve den 30. september 1957 (Dz.U.2002 nr. 194 pkt. 1629) 
med senere endringer 
-  Lov av den 20. april 2004 om endring og oppheving av visse lover i forbindelse med 
Polens medlemskap i Den europeiske union (Dz.U.2004 nr. 96 pkt. 959) 
- Nærings-, arbeids- og sosialdepartementets forskrift av den 26. september 1997 om 
generelle regler for helse, miljø og sikkerhet (Dz.U.1997 nr. 129 pkt. 844) med senere 
endringer 
- Miljøvernsdepartementets forskrift av den 27. september 2001 om avfallskatolog 
(Dz.U.2001 nr. 112 pkt. 1206) 

15.2 Kjemisk 
sikkerhetsvurdering 

Gjelder ikke blandinger. 

 

DEL 16. ANDRE OPPLYSNINGER   
Oversikt over H-setninger: H335 – Kan forårsake irritasjon av luftveiene. 

H315 – Irriterer huden. 
H318 – Gir alvorlig øyeskade. 
H317 – Kan utløse en allergisk hudreaksjon. 
H332 – Farlig ved innånding. 

Forkortelser: CAS-nummer – Chemical Abstract Service nummer 
PBT – Persistent, bioakkumulerende og toksisk 
vPvB – veldig persistent og med svært stor bioakkumulerende kapasitet 
EC-nummer – nummeret som er tilordnet et kjemisk stoff i Europeisk liste over 
eksisterende markedsførte kjemiske stoffer (EINECS - ang. European Inventory of 
Existing Chemical Substances) eller nummeret som er tilordnet et stoff i Europeisk liste 
over meldte kjemiske stoffer (ELINCS - ang. European List of Notified Chemical 
Substances) eller nummer på listen med kjemiske stoffer som er oppført i utgivelsen 
av "No-longer polymers" 
REACH-forskrift – Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning 
innenfor kjemikalier. 
CMR-stoff/blanding – kreftfremkallende stoff/blanding som er arvestoffskadelig, 
reproduksjonsskadelig. 
ADR – den internasjonale konvensjonen om vedtransport av farlig gods. 
TWA – Maksimal tillatt eksponering på arbeidsplassen. 
STEL – Maksimal tillatt kortsiktig eksponering. 
GHS – Globalt harmonisert system for klassifisering og merking av kjemikalier 
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CLP – Forskriftf som implementerer GHS-systemet 
PCB – tillatt konsentrasjon i biologisk materiale 
GHS07, GHS05 – GHS-piktogramer i henhold til vedlegg V til CLP 
STOT SE3 – Giftighet for kritiske organer ved enkelt eksponering (kategori 3) 
Skin Irrit. 2 – Hudirritasjon (Kategori 2) 
Eye Dam. 1 – Alvorlig øyeskade (Kategori 1) 
Skin Sens. 1 – Hudsensibilisering (Kategori 1) 

Nødvendige opplæringer: Gjelder ikke 

Anvendelsesbegrensninger: Gjelder ikke 

Annet:  Blandingen meldt til Inspektøren for kjemiske stoffer. 

 Under arbeid med stoffet skal man medregne også slike farer som forstuinger, 
spesielt på rygg, armer og skuldre som følge av løfting og bæring av poser med 
mørtel, blanding av mørtel, osv. På lang sikt kan hyppig løfting av tunge løft 
resultere i alvorlige ryggskader. 

 EUH208-setningen – Inneholder sement. Kan forårsake allergisk reaksjon, i 
henhold til art. 27 i CLP forskrift og punkt. 2.8 i vedlegg II til CLP forekommer i 
klassifisering i form av H317-setningen, så det trenges ikke å gjengi dens innhold 
på emballasjen. 

 Sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i ATLAS Sp. z o.o. 

 I henhold til Europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006, er dette 
produktet en blanding og ikke gjenstand for registrering i REACH-systemet. 

 I henhold til Europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 etter den 
1. juni 2015 skal blandinger klassifiseres, merkes og emballeres i henhold til den 
ovennevnte CLP-forordningen. 

 I henhold til Europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008, skal 
blandinger som markedsføres før den 1. juni 2015 og har den gamle 
klassifikasjonen, forbli på markedet til den 1. juni 2017 sammen med tilsvarende 
datablad. 

Kilder som utgjør grunnlaget 
for dette 
sikkerhetsdatabladet: 

Informasjonen som er gitt i dette databldet er basert på vår nåværende kunnskap og 
har vært samlet med hensyn til sikkerhetskrav, og samtidig gir de ingen garanti for 
produktets egenskaper. Dette databladet fritar ikke brukeren av produktet fra å følge 
alle gjeldende lover, forvaltningsbestemmelser og lovbestemmelser vedrørende 
produktet, helse og sikkerhet. 
Under utarbeiding av dette databladet ble biblioteket CPWR (The Center for 
Construction Research and Training) og ECA (European Cement Association – 
Cembureau) benyttet. 

Endringer i databladet ved 
revisjon: 

Endringer i sikkerhetsdatabladet i forhold til den forrige utgaven er markert i teksten på  
følgende måte: 
 

 


