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AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 
1.1. Produktbeteckning 

Ämne/blandning Nummer 
Micro Terrazzo 
blandning 
Nivå 304, 305, 310, 320, 330, 335/MT, 340, 350, MFC 
Terrazzo CP, MFC Microterrazzo 

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från 

1.3. 

avsedd användning av blandningen 

Ej godkända användningar av blandningen 

Närmare upplysningar om den som 
tillhandahåller säkerhetsdatablad 
Tillverkare 

Namn eller handelsnamn Adress 

Registreringsnummer (ID) 
Telefon 

Golvmaterial av cement med tillägg av polymer, för 
inomhusbruk i byggnader enligt SS-EN 13813. 
Produkten ska inte användas på annat sätt än det som 
anges i avsnitt 1. 

Scanmineral Sweden AB 
Heljesvägen 10 
437 22 Lindome / Göteborg 
+46 31 99 49 70

Behörig person som ansvarar för säkerhetsdatabladet 

1.4. 

Namn 
E-post

Nödnummer 
Ring ditt lokala nödnummer Nödnummer 
utomlands Ring ditt lokala nödnummer 

Patrik Bengtsson 
patrik.bengtsson@scanmineral.se 

AVSNITT 2: Farliga egenskaper 
2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen 

Klassificering av blandningen enligt förordning (EG) nr 1272/2008 
Blandningen klassificeras som farlig. 

Skin Irrit. 2, H315 
Skin Sens. 1B, H317 
Eye Dam. 1, H318 

Alla klassificeringar och H-fraser i fulltext finns i avsnitt 16. 

De allvarligaste skadliga fysikaliska och kemiska effekterna 
Ej klassificerad. 
De allvarligaste skadliga effekterna på människors hälsa och på miljön 
Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarliga ögonskador. 

2.2. Märkningsuppgifter 
Faropiktogram 

Signalord 
Fara 

Farliga ämnen Cement, 
portland, kemikalier, 
cementdamm, 
portlandcement 
Faroangivelser 
H315 Irriterar huden. 

mailto:patrik.bengtsson@scanmineral.se
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H317 
H318 

Kan orsaka en allergisk 
hudreaktion. 

Orsakar allvarliga ögonskador. 
Skyddsangivelser 

2.3.  

P101 
P102 
P261 
P280 
P305 + P351 + 
P338 

P310 
P333+P313 
P501 

Andra faror 

Om medicinsk rådgivning behövs, ta med produktbehållaren eller 
etiketten. Förvaras utom räckhåll för barn. 
Undvik att andas in damm. 
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. 
OM I ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser 
om det går lätt. Fortsätt att skölja. 
Kontakta genast läkare. 
Om hudirritation eller utslag uppstår: Sök läkarhjälp. 
Hantering av innehåll/behållare enligt instruktionerna från tillverkaren eller person som är 
godkänd för avfallshantering. 

Blandningen innehåller inte några ämnen som uppfyller kriterierna för PBT eller vPvB enligt bilaga XIII till förordning 
(EG) nr 1907/2006 (Reach) i dess lydelse. 

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar 
3.2. Blandningar 

Kemisk karaktärisering 
En blandning av de ämnen som anges nedan. 
Kalciumsulfatet klassificeras inte som farligt enligt information från leverantören. Produkten innehåller < 5 % 
portlandcement och tillsatser. Tillverkad av reducerad cement, innehåller mindre än 0,0002 % lösligt sexvärt krom. 
För cementkomponenten anger leverantören att den består av en blandning av portlandcement (CAS-nr 65997-15-1, 
EINECS 266-043-4, registreringsnummer okänt) i omfattningen 5–100 % och damm från klinkertillverkning (CAS-nr 
68475-76-3 , EINECS 270-659-9, registreringsnummer 01-2119486767-17) till 0–5 %. Cement uppfyller inte 
kriterierna för PBT eller vPvB enligt Reach-förordningens bilaga XIII (förordning (EG) nr 1907/2006). 
Dessutom innehåller blandningen vinylacetat/etylen med mineraltillsatser och en skyddande kolloid (1–5 
viktprocent) som av tillverkaren inte klassificeras som farlig men som innehåller < 1 % 2,4,7,9-Tetrametyl-5-
decyn-4,7-diol som kan orsaka allergiska reaktioner. Upprepad eller långvarig kontakt med huden kan orsaka lätt 
irritation. Damm orsakar irritation i andningsvägarna. Partiklar kan riva i ögonen och orsaka mekanisk irritation. 
Damm kan vara explosivt om det blandas med luft i närheten av en antändningskälla. 
Kvartskomponenten (sand) uppfyller inte kriterierna för att klassificeras som farligt ämne. Innehåller < 98 % kvarts 
och klassificeras av leverantören inte som farligt. Innehåller mindre än 1 % kvarts (respirabelt) som klassificeras 
som STOT RE1. Beroende på typ av bearbetning och användning (t.ex. slipning, torkning) kan luftburna partiklar av 
respirabel kristallin kvarts bildas. Långvarig eller omfattande inandning av respirabel kristallin kvarts kan orsaka 
lungfibros, även kallat silikos. 
Slaggkomponenten klassificeras inte som farlig och uppfyller inte kriterierna för PBT eller vPvB enligt Reach-
förordningens bilaga XIII (förordning (EG) nr 1907/2006). 
Blandningen innehåller dessa farliga ämnen och ämnen med den högsta tillåtna koncentrationen i 
arbetsmiljön 

Registreringsnummer Namn på ämnet 
Innehåll i 

vikt-
procent 

Klassificering enligt förordning 
(EG) nr 1272/2008 Obs. 

CAS: 14808-60-2 kvarts (SiO2) 40-60 

CAS: 65996-69-2 
EG: 266-002-0 
Registreringsnummer: 
01-2119487456-25 

Slagg, järnhaltig metall, 
masugnsslagg 

10-30 

CAS: 65997-15-1 
EG: 266-043-4 

Cement, portlandcement, 
kemikalier 

5-15 Skin Irrit. 2, H315 Skin 
Sens. 1B, H317 Eye Dam. 
1, H318 STOT SE 3, H335 

CAS: 7778-18-9 
EG: 231-900-3 

Kalciumsulfat 5-15

CAS: 65997-16-2 
EG: 266-045-5 

cement, aluminiumoxid, 
kemikalier 

5-15
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Registreringsnummer Namn på ämnet 
Innehål

l i
viktpro
cent 

Klassificering enligt 
förordning (EG) nr 1272/2008 Obs. 

Sampolymer av vinylacetat och etylen 1-5

CAS: 68475-76-3 
EG: 270-659-9 
Registreringsnumme
r: 01-2119486767-
17- 
0030 

Cementdamm, portlandcement <1 Skin Irrit. 2, H315 
Skin Sens. 1B, H317 
Eye Dam. 1, H318 
STOT SE 3, H335 

Alla klassificeringar och H-fraser i fulltext finns i avsnitt 16. 

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 
4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen 

Du ansvarar för din egen säkerhet. Om hälsoproblem uppstår eller om det förekommer oklarheter ska en läkare 
kontaktas. Visa läkaren informationen i detta säkerhetsdatablad. Om personen är medvetslös ska den läggas i stabilt 
sidoläge med huvudet lätt böjt bakåt. Se till att luftvägarna är fria och framkalla aldrig kräkning. Om personen kräks 
ska du kontrollera att personen inte andas in detta. Vid livshotande tillstånd ska hjärt-lungräddning ges. Kontakta 
genast läkare. Andningsuppehåll - ge genast konstgjord andning. Hjärtstopp - ge genast hjärtmassage. 
Inandning 
Avbryt genast exponeringen och flytta personen till frisk luft. Om andningssvårigheter kvarstår, kontakta läkare. 
Hudkontakt 
Ta av smutsiga kläder. Tvätta området med ljummet vatten. Tvål, tvållösning eller schampo bör användas om det inte 
förekommer någon hudskada. Vid bestående hudirritation ska medicinsk behandling ske. 
Kontakt med ögonen 
Klia inte i ögonen, detta kan leda till mekaniska skador på hornhinnan. Skölj genast ögonen med rinnande vatten, 
öppna ögonlocken (med våld om så krävs), ta av kontaktlinser om sådana finns. I sådana fall ska ingen neutralisation 
genomföras. Skölj i 10–30 minuter i hela ögat för att kontrollera att det blir rent. Beroende på situationen kan du 
kontakta akutsjukvård eller se till att få läkarvård så snart som möjligt. Alla personer bör behandlas på samma sätt 
även om de bara är något påverkade. 
Förtäring 
FRAMKALLA INTE KRÄKNING! Skölj munnen med vatten och ge personen 2–5 dl vatten. Kontakta läkare om 
personen inte mår bra. 

4.2. De viktigaste symptomen och följderna, både akuta och 
fördröjda Inandning 
Möjlig irritation i luftvägarna vid inandning av damm, hosta. Långvarig upprepad inandning av cementdamm ökar 
risken att utveckla lungsjukdomar. 
Hudkontakt 
Irritation, rodnad, klåda. Allergiska reaktioner. Mekanisk irritation på grund av damm. När produkten blandas med 
vatten får den ett högt pH-värde och kan vara frätande. 
Kontakt med ögonen 
Irritation, tårflöde, smärta. Ögonskador på grund av damm. När produkten blandas med vatten får den ett högt pH-
värde och kan vara frätande. 
Förtäring 
Irritation, illamående, brännande känsla. 

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs 
Kontrollera vilka symptom som personen har och kontakta vårdpersonal. 
Mer information 
Ej tillgängliga. 
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AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 
5.1. Släckmedel Lämpliga 

släckmedel 
Beror på brandens omgivning. 
Olämpliga släckmedel 
Inga. 

5.2. Särskilda faror med ämnet eller blandningen 
Produkten är brandsäker. Innehåller polymer, ett fint brännbart pulver som utgör en brandrisk. Ämnet innehåller 
organiska beståndsdelar som kan avges vid brand. Vid brand avges tjock, svart rök som kan utveckla kolmonoxid och 
koldioxid samt andra giftiga gaser. Inandning av farliga nedbrytningsprodukter (pyrolys) kan orsaka allvarliga 
hälsoproblem. 

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal 
Kyl de slutna behållarna med vatten i närheten av branden eller flytta dem i säkerhet om detta kan ske utan fara. Låt 
inte vatten med förorenat släckmedel rinna ut i avlopp, ytvatten eller grundvatten. Använd självförsörjande 
andningsapparat, komplett skyddsklädsel och andra skydd enligt gällande bestämmelser. 

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 
6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och förfaranden i nödsituationer 

Undvik damm, avlägsna antändningskällor och släck bränder. Andas inte in damm. Sörj för fullgod ventilation. Undvik 
kontakt med hud och ögon. Personer utan skyddsutrustning får inte vistas i området. Använd personlig 
skyddsutrustning. Följ anvisningarna i avsnitt 7 och 8. 

6.2. Miljöskyddsåtgärder 
Förhindra föroreningar av jord, yt- och grundvatten. 

6.3. Metoder och material för uppsamling och rengöring 
Samla upp produkten med försiktighet (genom dammsugning) och återanvänd den om så är möjligt. Kassera det 
oanvända materialet enligt anvisningarna i avsnitt 13. 

6.4. Hänvisning till andra avsnitt 
Se avsnitt 7, 8 och 13. 

AVSNITT 7: Hantering och lagring 
7.1. Åtgärder för säker hantering 

Sörj för god ventilation i området. Undvik dammbildning i brännbara eller explosiva koncentrationer och 
koncentrationer som överstiger de maximala tillåtna koncentrationerna (NPK-P) i arbetsmiljön. Minimera bildandet av 
luftburet damm och förebygg vindar under lastning och urlastning. Produkten ska endast användas i områden där det 
inte kommer i kontakt med öppen eld eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Elektrostatisk laddning kan 
inträffa vid användning. All utrustning ska vara jordad på korrekt sätt. Användning av antistatiska kläder och skor 
rekommenderas. Använd verktyg som inte bildar gnistor. Andas inte in damm. Förhindra kontakt med hud och ögon. 
Använd personlig skyddsutrustning som anges i avsnitt 8. Observera de gällande lokala föreskrifterna om säkerhet 
och hälsa. Drick, ät eller rök inte under arbetet. När arbetspasset är slut, duscha och byt kläder. 

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuella oförenligheter 
Förvara i originalbehållaren i svalt, torrt och välventilerat utrymme. Skydda från fukt. Undvik damm och skydda dig 
från antändningskällor och brand. Observera anvisningarna på etiketten. 
Innehåll 
Typ av 
förpackning 

25 kg 
säcka
r 

Särskilda krav eller bestämmelser för ämnet/blandningen 
Hantera produkten enligt anvisningarna i produktens datablad. 

7.3. Specifik 
slutanvändning 
Se avsnitt 1. 

AVSNITT 8: Begränsning av exponering/personligt skydd 
8.1. Kontrollparametrar 

Blandningen innehåller ämnen som har gränsvärden för exponering på arbetsplatsen. 
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Förenade kungariket och Nordirland 

Ämnets namn (komponent) Typ Exponeri
ngstid Värde OBS Källa 

Cement, portlandcement, 
kemikalier (CAS-nummer: 
65997-15-1) 

WEL 8 timmar 10 mg/m3 Inhalerbar aerosol 
Gestis 

WEL Kortsiktig 4 ppm Respirabel aerosol 

Övrig information om gränsvärden 
DNEL inandning (8 timmar): 3 mg / m3 (cement). Gränsvärden för exponering av bindningar av polymer från 
tillverkaren: Damm: 10 mg / m3, vinylacetat: 50 mg / m3 - övre gräns, 30 mg / m3 TWA. 

8.2. Begränsning av exponeringen 
Kontrollera att de vanliga försiktighetsåtgärderna för säkerhet och hälsa vid arbete med kemikalier följs, särskilt god 
ventilation. Undvik kontakt med ögonen och inandning av damm. Detta kan endast uppnås med punktutsug eller en 
effektiv allmän ventilation. Om NPK-P inte kan upprätthållas måste lämpligt andningsskydd användas. Ät, drick eller 
rök inte under arbetet. Tvätta händerna noggrant med tvål och vatten efter arbetet och före raster. 
Skydd av ögon/ansikte 
Dammsäkra skyddsglasögon (enligt SS-EN 166). 
Hudskydd 
Handskydd: Tåliga skyddshandskar i t.ex. gummi med en tjocklek på 1 mm, genombrottstid 8 timmar (enligt SS-EN 
374). Kontrollera rekommendationerna från handsktillverkaren vid val av handskar med lämplig tjocklek, material och 
genomsläpplighet eller testa dem. Produkten är en blandning. Vid långvarig eller upprepad kontakt med ämnet ska 
lämplig hudskyddskräm användas för hudpartier som kommer i direkt kontakt med blandningen. Kontrollera 
tillverkarens övriga rekommendationer. Annat skydd: Skyddskläder av naturfiber, heltäckande skyddsskor. Hud som 
förorenats ska tvättas noga. 
Andningsskydd 
Se till att det finns lämplig ventilation som är anpassad till de volymer som används. Använd dammskyddsmask och 
eventuellt andningsapparat med slutet system om de giftiga ämnena i NPK-P överskrids eller i miljöer med dålig 
ventilation (enligt SS-EN 14387: 2004, 83 2220). 
Termiska faror 
Vid normala förhållanden finns det inga risker vid användning och förvaring. 
Begränsning av miljöexponeringen 
Vidta normala åtgärder för att skydda miljön, se avsnitt 6.2. 
Mer information 
Inga. 

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 
9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper 

Utseende 
Fysiskt 
tillstånd färg 

Lukt 
Luktgräns pH 
Smältpunkt/fryspunkt 
Initial kokpunkt och 
kokpunktsintervall Flampunkt 
Avdunstningshastighet 
Brandfarlighet (fast, 
gas) 
Övre/undre gräns för antändlighet eller 

explosionsgränser brännbarhetsgränser 
explosionsgrän

ser Ångtryck 
Ångdensitet 
Relativ densitet 

pulver 
fast vid 
20 °C grå 
luktfri  
ingen information tillgänglig 
ingen information tillgänglig 
ingen information tillgänglig 
ingen information tillgänglig 
ingen information tillgänglig 
ingen information tillgänglig 
ingen information tillgänglig 
ingen information tillgänglig 
ingen information tillgänglig 
ingen information tillgänglig 
ingen information tillgänglig 
ingen information tillgänglig 
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9.2. 

Löslighet löslighet i vatten 
löslighet i fett 

Partialkoefficient: n-oktanol/vatten 
Flampunkt 
Sönderdelningstemperatur Viskositet 
Explosiva egenskaper 
Oxiderande egenskaper 
Annan information  
Densitet 
Antändningstemperatur 
pH-värde i blandningen efter tillsats av vatten: 
11–13,5.  
Se produktens datablad för fler egenskaper. 

olösligt 
ingen information tillgänglig 
ingen information tillgänglig 
ingen information tillgänglig 
ingen information tillgänglig 
ingen information tillgänglig 
ingen information tillgänglig 
ingen information tillgänglig 

1,5 g/cm3 vid 20 °C 
ingen information tillgänglig 

Tillverkarens information om egenskaper för bindning av polymer: pulver i färgen vitt till beige, medelpartikelstorlek 
34 μm, luktfri, pH-värde cirka 8 vid 20 ° C (100 g/ l vatten), delvis lösligt i vatten, spridning, 475–625 kg/m³, nedre 
explosionsgräns 
50 g/m³, självantändning > 400 ° C, nedbrytningstemperatur > 250 ° C, antändningstemperatur 550 ° C, 
dammexplosion klass ST 1. Kalciumsulfat: fast, ljust grå till beige, smältpunkt cirka 1 450 ° C, bulkdensitet cirka 
1300 kg/m³, löslighet i vatten 1,5 g/l vid 20 ° C, pH-värde cirka 12 vid 50 g/l H2O vid 20 ° C. Egenskaper för 
cement: grått eller vitt pulver, partikelstorlek 5–30 μm, luktfri, pH (vatten: fast form 1: 2) 11–13,5, smältpunkt > 
1 250 ° C, skenbar densitet 0,9–1,5 g/cm3, löslighet låg 0.1–1,5 g/l vid 20 ° C. Egenskaper kvarts: fast, kornformig, 
färg grå-vit, luktfri, pH 5–8 (400 g/vatten), smältpunkt 1 710 °C, densitet 2,65 g/cm3, olöslig. Aluminatcement: 
gråbrunt pulver eller stoft, pH 11–11,5 10 % lösning i vatten, densitet 3,2–3,3 g/cm3, smältpunkt 1300 ° C, 
bulkdensitet 1 100–1 300 kg/m3. Egenskaper för slagg: grågult granulat 0–5 mm eller pulver, pH 9,0–12,5 10 % 
lösning vid 20 ° C, icke brännbart, densitet 2,4–3,0 g/cm3, log Kow (Pow) 9 vid 20 ° C. 

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 
10.1. Reaktivitet 

Vid normal användning är blandningen stabil. Ingen känd farlig reaktivitet eller polymerisering. Undvik damm eftersom 
detta kan vara explosivt. 

10.2. Kemisk stabilitet 
Za normálního způsobu použití a doporučeného skladování je směs chemicky stabilní. 

10.3. Risk för farliga reaktioner 
Vid fuktighet. Förvaring i fuktiga utrymmen kan göra att det bildas klumpar och att produktens kvalitet 
försämras. Okontrollerad kontakt med vatten. Kontakt med syror. 

10.4. Förhållanden som ska undvikas 
Skydda från fukt. Vatten, fuktighet. Förvaring i fuktiga utrymmen kan göra att det bildas klumpar och att produktens 
kvalitet försämras. Undvik damm vid hantering, kan vara explosivt. 

10.5. Inkompatibla material 
Starka syror, baser, ammoniumsalter. Skador på aluminium och andra icke järnhaltiga material (cement) kan 
förekomma. 

10.6. Farliga nedbrytningsprodukter 
Bildas inte vid normal användning. Kolmonoxid och koldioxid bildas vid höga temperaturer och vid brand. Sampolymer 
avger ättiksyra. 

AVSNITT 11: Toxikologisk information 
11.1. Information om toxikologiska effekter 

Det finns ingen tillgänglig toxikologisk information om blandningens ingredienser. Den klassificeras som irriterande. I 
dammform kan den efter blandning med vatten verka irriterande på ögon, andningsorgan och hud. För bindningen av 
polymer anger tillverkaren låg oral toxicitet, ej irriterande för hud och ögon. Ingen irritation eller mutagenitet 
förväntas. Cement: På grund av att den innehåller Cr (VI) kan ämnet ge reaktioner hos känsliga personer. Inandning 
av cementdamm kan försämra befintliga luftvägssjukdomar eller hälsotillstånd som emfysem eller astma och kan 
försämra hudens/ögonens aktuella hälsotillstånd. Sand: Beroende på typ av bearbetning och användning (t.ex. 
slipning, torkning) kan luftburna partiklar av respirabel kristallin kvarts (kvartsit) bildas. Långvarig eller omfattande 
inandning av respirabel kristallin kvarts kan orsaka lungfibros, även kallat silikos. De främsta symptomen på silikos 
är hosta och andningssvårigheter. Arbetstagare som exponeras för respirabel kristallin kvarts ska övervakas och 
kontrolleras. Produkten ska hanteras med försiktighet för att undvika dammbildning. Slagg är alkaliskt till viss del 
och dammet från detta kan vara irriterande. 
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Akut toxicitet 
Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna. Cement: toleranstest, kanin, hudkontakt under 24 
timmar, 2 000 mg/kg kroppsvikt - icke dödligt. Inga akuta effekter observerades vid inandning. Det finns inga bevis 
på oral toxicitet från undersökningar av stoftbäddar vid tillverkning av cementklinker. Slagg - ingen akut oral eller 
dermal toxicitet, fastställd enligt andra typer av slagg eller vid inandning. Ämne, risk för irritation vid damm. 

cement, aluminiumoxid, kemikalier 
Exponeri
ngsväg Parameter Metod Värde Exponeri

ngstid Art Kön Bestämmer 
värdet av 

Via munnen LD₅₀ OECD 401 > 2 000 mg/kg Råtta 

Cement, portlandcement, kemikalier 
Exponeri
ngsväg Parameter Metod Värde Exponeri

ngstid Art Kön Bestämmer 
värdet av 

Hudexponering 2 000 mg/kg 
kroppsvikt 

24 timmar Kanin 

Sampolymer av vinylacetat och etylen 
Exponeri
ngsväg Parameter Metod Värde Exponeri

ngstid Art Kön Bestämmer 
värdet av 

Via munnen LD₅₀ OECD 423 > 2 000 mg/kg Råtta Analog 
metod 

Slagg, järnhaltig metall, masugnsslagg 
Exponeri
ngsväg Parameter Metod Värde Exponeri

ngstid Art Kön Bestämmer 
värdet av 

Via munnen LD₅₀ OECD 401 2 000 mg/kg 
kroppsvikt 

Råtta 
(Wistar) 

Inandning LC₅₀ OECD 403 5235 mg/m³ Råtta 
(Wistar) 

Frätande/irriterande på huden 
Irriterar huden. När cement kommer i kontakt med fuktig hud kan den orsaka svullnad eller sprickor på huden. 
Längre kontakt och friktion kan orsaka allvarliga brännskador. Slagg är inte irriterande enligt OECD 404-testet på 
vit Nya Zeeland-kanin. 

cement, aluminiumoxid, kemikalier 
Exponeri
ngsväg Resultat Metod Exponeringstid Art Bestämmer 

värdet av 
Via munnen Ingen effekt OECD 404 Kanin 

Cement, portlandcement, kemikalier 
Exponeri
ngsväg Resultat Metod Exponeringstid Art Bestämmer 

värdet av 
Irriterande, 
uttorkande och 
sprickbildande 
för huden, 
kaustiskt 

Människa Experiment 

Sampolymer av vinylacetat och etylen 
Exponeri
ngsväg Resultat Metod Exponeringstid Art Bestämmer 

värdet av 
Via munnen Ej irriterande OECD 404 Kanin Analog metod 

Slagg, järnhaltig metall, masugnsslagg 
Exponeri
ngsväg Resultat Metod Exponeringstid Art Bestämmer 

värdet av 
Via munnen Ej irriterande OECD 404 Kanin (vit kanin) 
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Allvarliga ögonskador/ögonirritation 
Orsakar allvarliga ögonskador. Cementklinker kan påverka hornhinnan på olika sätt och beräknat irritationsindex var 
cirka 128. Cement för allmänt bruk innehåller olika mängd cementklinker, flygaska, slagg och gips, naturlig pozzolan 
och kalcinerat skiffer, kiseldioxidhaltigt damm och kalksten. Direktkontakt med cement kan orsaka skador på 
hornhinnan på grund av mekanisk påfrestning, direkt eller fördröjd irritation eller inflammation. Direktkontakt med 
torrt cementdamm eller våt cement i sprayform kan orsaka lätt irritation (t.ex. ögoninflammation eller 
ögonlocksinflammation). Slagg är inte irriterande för ögonen enligt OECD 405-testet på vit Nya Zeeland-kanin. 

cement, aluminiumoxid, kemikalier 
Exponeri
ngsväg Resultat Metod Exponeringstid Art Bestämmer 

värdet av Källa 

Ögon Lätt 
irriteran
de 

OECD 405 72 timmar Kanin Damm 

Cement, portlandcement, kemikalier 
Exponeri
ngsväg Resultat Metod Exponeringstid Art Bestämmer 

värdet av Källa 

Irriterande 

Sampolymer av vinylacetat och etylen 
Exponeri
ngsväg Resultat Metod Exponeringstid Art Bestämmer 

värdet av Källa 

Ögon Ej irriterande OECD 405 Analog 
metod 

Slagg, järnhaltig metall, masugnsslagg 
Exponeri
ngsväg Resultat Metod Exponeringstid Art Bestämmer 

värdet av Källa 

Ögon Ej irriterande OECD 405 Kanin (vit Nya 
Zeeland-
kanin) 

Sensibilisering 

Slagg, järnhaltig metall, masugnsslagg 

Exponeringsväg Resultat Metod Exponeringstid Art Kön 

Via munnen Ej sensibiliserande OECD 406 Kanin (vit Nya 
Zeeland-
kanin) 

Sensibiliserande vid inandning eller för huden 
Kan orsaka allergisk reaktion på huden. Vissa personer kan påverkas av exponering för vått cementdamm och 
utveckla eksem på grund av högt pH-värde som ger kontaktdermatit efter långvarig kontakt, eller på grund av en 
immunologisk reaktion på lösligt sexvärt krom som orsakar hudallergi. Reaktionen kan uppträda på olika sätt, från 
lätt klåda till allvarlig dermatit och är en kombination av mekanismerna ovan. Om cementen innehåller ett 
reduktionsmedel för att minska innehållet av lösligt sexvärt krom och om gränsen för lösligt sexvärt krom inte 
överskrids vid tiden för lagring förväntas ingen sensibiliserande effekt. Slagg är inte sensibiliserande enligt OECD 
406-testet på vit Nya Zeeland-kanin.

Cement, portlandcement, kemikalier 
Exponeri
ngsväg Resultat Metod Exponeringstid Art Kön Bestämmer 

värdet av Källa 

Hudexponerin
g 

Sensibiliserande Människa Experiment 
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Sampolymer av vinylacetat och etylen 
Exponeri
ngsväg Resultat Metod Exponeringstid Art Kön Bestämmer 

värdet av Källa 

Hudexponerin
g 

Ingen effekt OECD 429 Mus 
(lymfom) 

Analog 
metod 

LLNA 
(test 
lokální
lymfatick 
é uzliny) 

Mutagenitet 

Slagg, järnhaltig metall, masugnsslagg 

Resultat Metod Exponeringstid Specifikt 
organ Art Kön 

Ingen effekt EU B.13/14 Salmonella 
typhimurium 

Ingen effekt EU B.17 Lungfibroblaster 
från kinesisk 
hamster (V79) 

Mutagenitet i könsceller 
Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna. 

Sampolymer av vinylacetat och etylen 

Cancerogenitet 
Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna. Den epidemiologiska litteraturen stöder inte 
portlandcement som eventuellt cancerogent för människa. Portlandcement klassificeras inte som cancerogent för 
människa (enligt ACGIH A4: Reagens som kan vara cancerogen för människa men som inte kan bedömas utförligt på 
grund av brist på information. In vitro-undersökningar eller undersökningar på djur visar inte cancerogenitet i den 
utsträckning som krävs för att reagensen ska klassificeras som cancerogen enligt vissa andra indikationer). 
Portlandcement innehåller upp till 5 % damm. 

Reproduktionstoxicitet 
Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna. Slaggkomponent: NOAEC-undersökning enligt 
följande: 200 mg / m³ (subakut, råtta). 

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering 
Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna. Damm från portlandcement kan irritera hals och 
luftvägar. Om en person exponeras för mängder som överstiger gränsvärden för exponering på arbetsplatsen kan detta 
leda till hosta, nysningar och andningssvårigheter. De befintliga bevisen anger att exponering för cementdamm på 
arbetsplatsen kan leda till otillräcklig andningsfunktion. De tillgängliga bevis är emellertid inte tillräckliga för att kunna 
fastställa säkerhet med hänsyn till dosens storlek och dess effekter. 

Cement, portlandcement, kemikalier 

Exponeringsväg Parameter Värde Resultat Art Kön 

Inandning Irriterande 

Resultat Metod Exponeringstid Specifikt 
organ Art Kön 

Bestämme
r värdet av Källa 

Negativt OECD 471 Bakterier Analog 
metod 

mutage
ntest 
(in 
vitro) 
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Specifik organtoxicitet – upprepad exponering 
Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna. 

Slagg, järnhaltig metall, masugnsslagg 

Exponeri
ngsväg Parameter Värde Resultat Art Kön Källa 

Via munnen NOAEC 200 mg/m³ Råtta pågåen
de 
studie 

Fara vid aspiration 
Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna. Inga kroniska effekter eller effekter vid låga 
koncentrationer observerades för cement. 

AVSNITT 12: Ekologisk information 
12.1. Toxicitet 

Akut toxicitet 
Ingen toxikologisk information finns för blandningen. Inga skadliga effekter förväntas i vattenmiljön. Cement: De 
ekotoxikologiska testerna med portlandcement på Daphnia magna och Selenastrum coli visade endast små toxiska 
effekter. Därför kunde inte värden för LC50 och EC50fastställas. Det finns inga indikationer på toxicitet i sediment. 
Förekomsten av stora mängder cement i vatten kan dock leda till ökat pH-värde, och kan därför vara toxiskt i viss 
utsträckning för livet i vattnet (marin miljö, vattenlevande organismer). Slagg: LC50 för sötvattensfisk: 100 g / l, 
LC50 för havsfisk: 10 g / l, EC50 / LC50 för ryggradslösa djur i sötvatten: 50 g / l, EC50 / LC50 för ryggradslösa djur 
i havet: LC50 för alger i sötvatten: 80 g / l, EC50 / LC50 för alger i havet: 8 g / l. Polymerkomponenten ökar den 
biologiska syreförbrukningen i avloppsvatten, och förväntas ge en låg toxicitet för vattenlevande organismer. Enligt 
aktuella erfarenheter förväntas inga negativa effekter i reningsverk. 

cement, aluminiumoxid, kemikalier 

Parameter Metod Värde Exponeringstid Art Miljö Bestämmer 
värdet av 

LC₅₀ OECD 203 >100 mg/kg 96 timmar Fiskar 
(Oncorhynchus 
mykiss) 

LC₅₀ OECD 202 6,6 mg/kg 48 timmar Daphnia (Daphnia 
magna) 

 

ECr₅₀ OECD 201 > 5,6 mg/l 72 timmar Alger 
(Pseudokirchnerie
lla subcapitata) 

Sampolymer av vinylacetat och etylen 

Parameter Metod Värde Exponeringstid Art Miljö Bestämmer 
värdet av 

LC₅₀ OECD 203 >100 mg/l 96 timmar Fiskar (Kapr 
(Cyprinus 
carpio)) 

Analog 
metod 

EC10 >1000 mg/l 0,5 timmar Aktivt 
slam 

Analog 
metod 

Slagg, järnhaltig metall, masugnsslagg 

Parameter Metod Värde Exponeringstid Art Miljö Bestämmer 
värdet av 

LC 0 OECD 203 > 100 g/l 96 timmar Fiskar (Leuciscus 
idus) 

LC₅₀ OECD 203 > 100 g/l 96 timmar Fiskar (Leuciscus 
idus) 

LC 0 OECD 202 > 100 g/l 48 timmar Daphnia (Daphnia 
magna) 
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Slagg, järnhaltig metall, masugnsslagg 

Parameter Metod Värde Exponeringstid Art Miljö Bestämmer 
värdet av 

LC₅₀ OECD 202 > 100 g/l 48 timmar Daphnia (Daphnia 
magna) 

 

IC 10 OECD 201 > 100 g/l 72 timmar Alger 
(Selenastrum 
substicatus) 

IC₅₀ OECD 201 > 100 g/l 72 timmar Alger 
(Selenastrum 
substicatus) 

EC10 OECD 209 10 g/l 3 timmar Mikroorganismer Aktivt 
slam 

EC₅₀ OECD 209 10 g/l 3 timmar Mikroorganismer Aktivt 
slam 

Kronisk toxicitet 

Slagg, järnhaltig metall, masugnsslagg 

Parameter Metod Värde Exponeringstid Art Miljö 

EC10 OECD 211 5 g/l Daphnia (Daphnia 
magna) 

12.2. Persistens och nedbrytbarhet 
Det finns ingen tillgänglig information om den här blandningen. Cementen är ett oorganiskt material. Härdad cement 
utgör ingen toxisk risk. Polymerkomponenten är inte lätt biologiskt nedbrytbar. Ingen adsorption av återvunnet slam. 
Separationen kan genomföras med flockning. 

12.3. Bioackumuleringsförmåga 
Det finns ingen tillgänglig information om den här blandningen. Cement: irrelevant, icke organiskt material. 
Polymerkomponenten har låg bioackumulerande förmåga. Slagg - inga bevis på bioackumulerande förmåga. 

12.4. Rörlighet i jord 
Det finns ingen tillgänglig information om blandningen. Polymerkomponenten kan blandas med vatten. Slagget 
har dålig löslighet, vilket ger låg rörlighet i de flesta jordarter. Cement är olösligt. 

12.5. Resultat av PBT- och vPvB- bedömning 
Produkten innehåller inga ämnen som uppfyller kriterierna för PBT eller vPvB enligt bilaga XIII till förordning (EG) nr 
1907/2006 (Reach) i dess lydelse. 

12.6. Andra skadliga effekter 
Ekotoxiska effekter kan endast inträffa vid oavsiktligt spill av produkten i närhet till vatten på grund av ökat pH-
värde. Slagg: långsam groning. Detta måste beaktas särskilt i områden med skyddad flora och fauna. Risk för pH-
förändring i miljön (pH > 7). När produkten används i långsamt flödande eller stillastående vatten rekommenderas 
att vattnet oxideras och att arbetet påskyndas så att vattnets pH-värde inte skadar flora och fauna. 

AVSNITT 13: Avfallshantering 
13.1. Metoder för avfallshantering 

Fara för miljöföroreningar. Kassera avfallet enligt lokala och/eller nationella föreskrifter. Hantera avfallet enligt 
gällande lagstiftning om avfallshantering. Oanvända produkter eller förorenade förpackningar ska placeras i märkta 
behållare för avfallsinsamling och skickas för kassering till person som är godkänd för avfallshantering (ett särskilt 
företag). Häll inte ut oanvända produkter i avloppet. Produkten får inte kasseras som hushållsavfall. Tomma behållare 
kan skickas för förbränning och energiutvinning eller kasseras på en soptipp med lämplig klassificering. Helt rengjorda 
behållare kan lämnas in för återvinning. 
Lagstiftning om avfallshantering 
Rådets direktiv 75/442/EEG om avfall i dess lydelse. Dekret nr 383/2001 Coll. om information om avfallshantering i 
dess lydelse. Dekret nr 93/2016 Coll. (avfallskatalog) i dess lydelse. Kommissionens beslut 2000/532/EG om en 
förteckning över avfall, i dess lydelse. 
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Avfallskod 
17 01 01 
10 13 14 

betong 
betongavfall och betongslam 

Avfallskod förpackning 
15 01 10 
15 01 01 

förpackning som innehåller rester eller som förorenats av farliga ämnen papper- 
och kartongförpackning 

AVSNITT 14: Transportinformation 
14.1. UN-nummer 

Omfattas inte av ADR. 
14.2. Officiell 

transportbenämning 
ej tillgängligt 

14.3. Faroklass för transport 
ej tillgängligt 

14.4. Förpackningsgrupp 
ej tillgängligt 

14.5. Miljöfaror 
ej tillgängligt 

14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder 
ej tillgängligt 

14.7. Bulktransport enligt bilaga II till Marpol och IBC-koden 
ej tillgängligt 

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter 
15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, 
utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) och inrättande av en europeisk 
kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och 
kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 
91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG i dess lydelse. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, 
ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 i 
dess lydelse. Lag nr 350/2011 i författningssamlingen om kemiska ämnen och kemiska beredningar i dess lydelse 
(kemikalielagstiftningen). Lag nr 350/2011 i författningssamlingen om kemiska ämnen och kemiska beredningar i 
dess lydelse. Lag nr 258/2000 i författningssamlingen om hälsoskydd i dess lydelse. Dekret nr 361/2007 i 
författningssamlingen om fastställande av villkor för hälsoskydd på arbetsplatsen i dess lydelse. Dekret nr 415/2012 i 
författningssamlingen om tillåtna föroreningsnivåer och fastställande och genomförande av vissa andra bestämmelser 
i luftskyddslagen i dess lydelse. Lag nr 185/2001 i författningssamlingen om avfall och ändring av vissa andra lagar i 
dess lydelse. Lag nr 201/2012 i författningssamlingen om skydd av atmosfären – lagen om ren luft i dess lydelse. 
Dekret nr 432/2003 i författningssamlingen om fastställande av villkor för tilldelning av kategorier för enskilda 
arbeten, gränsvärden för index från tester av biologisk exponering, villkor för provtagning på biologiska material för 
biologisk exponering och gällande regler för rapporter vid arbete med asbest och biologiska agenter i dess lydelse. 

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning 
Ej tillgängligt. 
Mer information 
Ej tillgängligt. 

AVSNITT 16: Annan information 
Förteckning av de riskfraser som används i säkerhetsdatabladet 
H315 
H317 
H318 
H335 

Irriterar huden. 
Kan orsaka allergisk hudreaktion. 
Orsakar allvarliga ögonskador. 
Kan ge upphov till andningsirritation. 

Riktlinjer för säker hantering enligt säkerhetsdatabladet 
P101 P102 Om medicinsk rådgivning behövs, ta med produktbehållaren eller etiketten. 

Förvaras utom räckhåll för barn. 
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P280 
P305+P351+P338 

P310 
P501 

P333+P313 
P261 

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. 
OM I ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser 
om det går lätt. Fortsätt att skölja. 
Kontakta genast läkare. 
Hantering av innehåll/behållare enligt instruktionerna från tillverkaren eller person som är 
godkänd för avfallshantering. 
Om hudirritation eller utslag uppstår: Sök läkarhjälp. Undvik att 
andas in damm. 

Annan viktig information om skydd av människors hälsa 
Produkten får inte användas i andra syften än vad som anges i avsnitt 1 om inte detta godkänts av 
tillverkaren/importören. Användaren ansvarar för att alla tillämpliga hälso- och skyddsföreskrifter följs. 
Förteckning över förkortningar och akronymer som används i säkerhetsdatabladet 
ADR 
BCF 
CAS 
CLP 

DNEL 
EC 
EC₅₀ 
EINECS 
EmS 
EU 
IATA 
IBC 

IC₅₀ 
ICAO 
IMDG 
INCI 
ISO 
IUPAC 
LC₅₀ 
LD₅₀ 
LOAEC 
LOAEL 
log Kow 
MARPOL 
NOAEC 
NOAEL 
NOEC 
NOEL 
OEL 
PBT 
PNEC 
ppm 
REACH 
RID 
UN 
UVCB 

VOC 
vPvB 

Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg 
Biokoncentrationsfaktor 
Chemical Abstracts Service (amerikansk organisation som klassificerar kemiska ämnen) 
Förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och 
blandningar 
Derived No-Effect Level (härledd nolleffektnivå) 
Registreringsnummer för de ämnen som är kopplade till EINECS 
Koncentration av ett ämne när den påverkar 50 % av populationen 
Europeisk förteckning över existerande, kommersiellt använda kemiska ämnen  
Emergency plan (nödplan) 
Europeiska unionen 
Flygbolagens internationella organisation 
IMO:s internationella kod för konstruktion och utrustning av fartyg som transporterar farliga 
kemikalier 
Koncentration som orsakar 50 % hämning  
Internationella civila luftfartsorganisationen  
Internationella koden för sjötransport av farligt gods 
Internationell nomenklatur för beståndsdelar i kosmetika 
Internationella standardiseringsorganisationen 
Internationella kemiunionen 
Letalkoncentration av ett ämne där död förväntas drabba 50 % av populationen 
Letaldos av ett ämne där död förväntas drabba 50 % av populationen  
Lägsta koncentration där en skadlig effekt observeras 
Lägsta observerade effektnivå 
Delningskoefficient oktanol-vatten 
Den internationella konventionen för förhindrande av förorening från fartyg 
Koncentration där ingen skadlig effekt observeras 
Nivå där ingen skadlig effekt observeras 
Nolleffektkoncentration 
Nolleffektnivå  
Yrkeshygieniskt gränsvärde 
Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance 
(Långlivade, bioackumulerbara och toxiska ämnen) 
Uppskattad nolleffektkoncentration miljondelar 
Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier 
Bestämmelserna om internationella järnvägstransporter av farligt gods 
Registreringsnummer för ämnet eller artikeln från FN:s modellregelverk 
Ämnen med okänd eller varierande sammansättning, komplexa reaktionsprodukter eller 
biologiskt material 
Flyktiga organiska föreningar 
Mycket långlivad och mycket bioackumulerbar 
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Eye Dam. 
Skin Irrit. 
Skin Sens. 
STOT SE 
Riktlinjer för 
utbildning 

Allvarliga 
ögonskador 
Hudirritation 
Sensibiliserande för huden 
Specifik organtoxicitet – enstaka exponering 

Informera personalen om rekommenderad användning, obligatorisk skyddsutrustning, första hjälpen och förbjudna sätt 
att hantera produkten. 
Rekommenderade användningsbegränsningar 
Använd endast tillverkarens rekommendationer. 
Information om datakällor som använts för att sammanställa säkerhetsdatabladet 
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) NR 1907/2006 (REACH) i dess lydelse. 
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) NR 1272/2008 i dess lydelse. Lag nr 
350/2011 i författningssamlingen om kemiska ämnen och kemiska beredningar i dess lydelse. Första hjälpen vid 
exponering för kemikalier (Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám, doc. MUDr. Daniela 
Pelclová, CSc., MUDr. Alexandr Fuchs, CSc., MUDr. Miroslava Hornychová, CSc., MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc., 
Jiřina Fridrichovská, prom. chem.). Information från tillverkaren av ämnet/blandningen, och om tillgängligt, 
information från registreringsdokumentationen. 
Ändringar (där information har lagts till, tagits bort eller ändrats) 
Version 4.0 ersätter versionen från 2015-08-04. Ändringar har gjorts i alla avsnitt enligt de nya revisionerna av 
komponenternas säkerhetsdatablad. 
Mer information 
Inga. 

Meddelande 
Säkerhetsdatabladet innehåller information för att säkerställa skydd och hälsa på arbetsplatsen samt miljöskydd. 
Informationen motsvarar befintliga kunskaper och erfarenheter och överensstämmer med gällande lagstiftning. 
Informationen ska inte ses som en garanti för produktens lämplighet och användbarhet för en viss tillämpning. 
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