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Säkerhetsdatablad
Fabriksbetong – Färsk betongmassa
1. Namnet på produkten och företaget
Produktnamn

Fabriksbetong
Färsk betongmassa
Roma grus AB
Lokstallsgatan 8
62254 Romakloster
112 SOS Alarm.

Leverantör

Nödsituation ring

Tel. 0498 – 287100
Hemsida: www.romagrus.se
E – post: Betong@romagrus.se

2. Farliga egenskaper
Hälsorisker:

Irriterar andningsorgan och hud. Kan ge allvarlig ögonskada.

3. Sammansättning/ämnenas klassificering
Ämne
Portland cement

CAS – nr
65 997-15-1

EG – nr
266-043-4

Halt
<20%

Farosymbol/R – fraser
Xi
R37/38, 41

4. Första hjälpen
Inandning:
Hudkontakt:
Ögonkontakt:

Förtäring:
Allmän information:

Ej tillämpligt.
Tag av blöta kläder. Tvätta med tvål och vatten.
Gnid inte! Skölj OMEDELBART med mycket vatten i minst
15 minuter. Ta ur kontaktlinser. Vid kvarvarande besvär,
fortsätt skölja med vatten och sök läkare.
Ge OMEDELBART dryck i riklig mängd. Framkalla ej kräkning.
Kontakta sjukhus eller läkare.
Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta läkare.

5. Åtgärder vid brand
Ej relevant då produkten ej är brännbar.

6. Åtgärder vid spill / oavsiktligt utsläpp
Personliga skyddsåtgärder:
Miljöskyddsåtgärder:
Saneringsmetod:

Undvik kontakt med huden och ögonen.
Förhindra spridning till avloppssystem och vattendrag.
Om färsk betong hamnat i avlopp, spola omgående rikligt med
Vatten. Betong hårdnar efter någon timme och kan deponeras
Som byggnadsavfall.

7. hantering och lagring
Hantering:
Lagring:

Undvik kontakt med huden och ögonen. Använd
Skyddsglasögon och skyddshandskar.
Ej tillämpbart.

8. Begränsning av exponering / personliga skyddsåtgärder
Begränsning av exponering:
Tekniska skyddsåtgärder:
Personliga skyddsåtgärder:
Andningsskydd
Handskydd
Ögonskydd / hudskydd

Arbetsmetoder skall väljas så att hudkontakt minimeras.
Möjlighet till ögonspolning bör finnas på platsen.
Andningsskydd med filter P2 fasta partiklar bör användas vid
slipning och /eller borrning i härdad produkt.
Använd lämpliga skyddshandskar.
Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd och skyddskläder.
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9.Fysikaliska och kemiska egenskaper
Utseende:

Trögflytande grå massa.

Lukt:

Ingen.

pH:

Alkalisk pH > 12

Skrymdensitet:

ca 2400kg/m3

10. Stabilitet och reaktivitet
Färsk betongmassa hårdnar efter någon timme.
Inga farliga reaktioner kända.

11. Toxikologisk information
Inandning:

Ej tillämpligt.

Hud kontakt:
Ögonkontakt:

Långvarig kontakt med färsk betongmassa kan ge frätskador
oskyddad hud.
Kan snabbt ge upphov till allvarlig ögonskada.

Förtäring:

Kan ge irritation i svalg och matsmältningskanaler.

12. Ekotoxikologisk information
Beredningen har ingen känd ekotoxikologisk inverkan.

13. Avfallshanering
Överbliven färsk betong kan återvinnas av leverantören.
Hårdnad betong kan återvinnas till ballast genom krossning
eller behandlas som byggavfall. Spill kan även deponeras
efter överenskommelse med lokala myndigheter.

14. Transportinformation
Betong fraktas med för ändamålet avsedda fordon.
Beredningen omfattas ej av transportbestämmelserna för
Farligt gods.

15. Gällande bestämmelser
Xi

Irriterande.

R 38

Irriterar huden.

R 41

Risk för allvarlig ögonskada.

S 24

Undvik kontakt med huden.

S 26

Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten.
Kontakta läkare.
Använd skyddshandskar och skyddsglasögon eller
ansiktsskydd.

S 37/39

16. Övrig information
Bedömningen är gjord utifrån ingående ämnens klassificering. Referens KIFS 2005:7
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