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Leverandørbrugsanvisning 

(Sikkerhedsdatablad) 

                          

1.Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren               Oprettet d. 13-12-2006/Rev. 12-06-2017 

 

Handelsnavn:              Bakkemørtel 0-4 mm                          Producent:     CK Mørtel v/Kurt & Carlo Kristensen A/S 

                              Klejtrupvej 9b, Sdr. Onsild 

Anvendelse:               Til opmuring og pudsning                             9500 Hobro 

                            Tlf. 98 54 40 59  

    Kontaktperson:    Heidi Kristensen 

 

2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer 

 

Navn         Koncentration          CAS nr.  EINECS nr.  

Calciumhydroxid                                     3,5 – 9,0 %           1305-62-0 215-137-3 

 

 

3. Fareidentifikation 

 

Klassificering af stoffet eller blandingen  

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 

 

 

 

GHS05 ætsning  

  Eye Dam. 1 H318 Forårsager alvorlig øjenskade  

 

 

 

GHS07 

 Skin Sens. 1 H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion  

 Skin Irrit. 2    H315 Forårsager hudirritation  

 

 

 

4. Førstehjælpsforanstaltninger 

 

Indånding: Ikke aktuelt 

  

Øjne: Skyl rigeligt med vand i mindst 15 minutter, hold øjet opspilet. Husk at fjerne eventuelle kontaktlinser. 

Søg læge. 

 

Indtagelse: Skyl munden med vand. Indtag ikke mad eller væske. Fremkald ikke opkastning. I tilfælde af opkast 

holdes hovedet lavt, så opkast i lungerne undgås. 

 

Hud: Forurenet tøj tages af med det samme. Huden vaskes. Brug vand og sæbe og skyl omhyggeligt efter. 

Hvis irritation ikke ophører, kontakt læge. 

 

 

5. Brandbekæmpelse 

 

Produktet er ikke brændbart. Valg af slukningsmidler er uafhængig af produktet. 

 

 

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld 

 

Ved opsamling af spild: Undgå hudkontakt med produktet. 

Spild skrabes sammen og skovles i egnet beholder. 
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7. Håndtering og opbevaring 

 

Håndtering. 

Undgå kontakt med våd mørtel, da denne kan ætse huden. Hvis kontakt med hænderne ikke kan undgås, brug da handsker. 

Ved risiko for stænk/spild (fx ved arbejde i øjenhøjde), brug beskyttelsesbriller. 

Undgå indånding af støv ved udkradsning af fuger. Brug evt. støvfiltermaske. 

 

Opbevaring. 

Opbevares fugtigt, frostfrit og utilgængeligt for børn. 

 

 

 

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 

 

Åndedrætsværn:   Afhængig af arbejdssituationen er egnet åndedrætsværn støvmaske P2 eller P3.  

Øjenbeskyttelse:   Anvend beskyttelsesbriller / ansigtsskærm.  

Hud beskyttelse:   Anvend beskyttelseshandsker af fx nitrilgummi, neopren eller PVC. Gennembrudstiden max. 6 timer. 

Grænseværdi:       5 mg/m
3

 (calciumhydroxid) 

   

9. Fysiske og kemiske egenskaber 

 

  Udseende: Gullig, brun, fugtig masse 

  Lugt: Af kalk 

   

 

10. Stabilitet og reaktivitet 

 

Calciumhydroxid kan angribe metaller og galvaniseret materiale under dannelse af brint med risiko for dannelse af eksplosive 

luftblandinger. 

Reagerer med syrer under varmeudvikling. 

 

11. Toksikologisk oplysning 

 

  Indånding: Ikke aktuelt. 

 

  Hudkontakt: Kontakt med våd mørtel virker stærkt irriterende til ætsende på huden. Skader kan vise sig som meget tør hud, rødmen, 

opsvulmen, kløe, revner og sår. 

 

  Øjne: Virker stærkt irriterende til ætsende ved kontakt med øjnene. 

 

  Indtagelse: Virker stærkt irriterende på mund/svælg og mave/tarmkanalen.  

 

  Langtidsvirkninger: Kan give eksem. Gentagen indånding af støv over længere tid kan medføre nedsat lungefunktion, kronisk bronchitis 

og silikose (støvlungesygdom). 

 

12. Miljøoplysninger 

 

Må ikke udledes i kloak eller vandløb. 

 

13. Bortskaffelse 

 

Spild eller rester bortskaffes efter kommunens affaldsregulativ 

EAK-kode: 1013000 

 

14. Transportoplysning 

 Transport bør foregå i originalemballage. 

 Produktet er ikke omfattet af regler om transport af farligt gods. 
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15. Oplysning om regulering 

Kemikaliesikkerhedsvurdering: 

Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering. 

 

Mærkning:  GHS05+GHS07 

 

Risikosætninger: H315 Forårsager hudirritation. 

 H318 Forårsager alvorlig øjenskade. 

 H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. 

 

Sikkerhedssætninger: 

 P102 Opbevares utilgængeligt for børn.  

 P262 Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj 

 P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle 

 kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. 


