
 
DK 

 

Multimortar -SDS- DK | Version 1.0 | 01/2022 1 / 8 
 

 
 

Sikkerhedsdatablad 
I overensstemmelse med 453/2010 og 1272/2008 

(alle henvisninger til EU-bestemmelser og direktiver er forkortet til den numeriske benævnelse) 
 

Mulcol® Multimortar 
 
 
PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET ELLER BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 
1.1. Produktidentifikator 
Handelsnavn                 Mulcol® Multimortar  
    Brandhæmmende mørtel 
 
1.2. Relevant identificeret anvendelse af stoffet eller blandingen samt anvendelse, der frarådes 
Identificeret anvendelse  Brandhæmmende mørtel til anvendelse i passiv brandsikring 
    
1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet 
Virksomhed   Mulcol International 

Arnesteinweg 18 
4338 PD Middelburg 
The Netherlands 

Telefon    +31 (0)118-726140 
E-mail    info@mulcol.com 
Website    www.mulcol.com 
 
1.4. Nødstelefon 
I tilfælde af nød bedes man tage kontakt vedrørende toksikologiske oplysninger, tlf. 112. 
For ikke-hastende toksikologiske oplysninger, bedes man se: http://www.who.int/gho/phe/chemical_safety/poisons_centres/en/ 
 
PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION 
2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen  
Klassificering i henhold til 1272/2008 
Forårsager hudirritation (kategori 1). 
Forårsage alvorlig øjenskade (kategori 1). 
Kan forårsage allergisk hudreaktion (kategori 1). 
 
2.2. Mærkningselementer 
Mærkning i henhold til 1272/2008 
Farepiktogrammer 
 

 
 
Signalord   Fare 
 
Faresætninger 
H315   Forårsager hudirritation 
H317   Kan forårsage allergisk hudreaktion 
H318   Forårsage alvorlig øjenskade 
 
Forsigtighedsforanstaltninger 
P261   Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray 
P280 Brug egnede beskyttelseshandsker/beklædning/øjenværn/ansigtsværn. 
P302+P352  VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med meget vand og sæbe. 
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter; fjern kontaktlinser, hvis muligt; bliv 

ved med at skylle. 
P310   Kontakt omgående en GIFTINFORMATION/læge. 
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2.3. Andre farer 
Ikke relevant. 
 
PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER 
3.1. Stoffer 
Dette produkt består af en blanding af forskellige faste stoffer. 
 
3.2. Blanding 
Bemærkning: Tabellen viser kendte risici ved ingredienserne i ren form. Disse farer reduceres eller fjernes, når de blandes eller 
fortyndes, se punkt 16d. 
 

Komponent Klassificering Koncentration 
  PORTLAND CEMENT 

CAS No 65997-15-1 
CAS No 266-043-4 

STOT SE 3resp, Øjenskade 1, Hudirritation 2, H335, H318, H315 15-20% 

 
Forklaring af klassificering og mærkning af ingredienserne er angivet under punkt 16e. Officielle forkortelser er trykt med almindelig 
skrifttype. Tekst i kursiv er specifikationer og/eller tilføjelser, som er anvendt ved beregning af denne blandings farer, se punkt 16e. 
Indeholder også komponent(er), hvor mærkning ikke er nødvendig. 
 
PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER 
4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger  
Ved indånding   Flyt personen ud i frisk luft og skyl næse, mund og svælg med vand. 

I tilfælde af indånding af store mængder røg, tåge eller støv, skyl næse, mund og svælg med 
vand. Søg læge, hvis symptomerne fortsætter. 

Ved øjenkontakt Fjern kontaktlinser hvis muligt. Fjern faste dele. Skyl straks øjnene med lunkent vand i 15-20 
minutter; transporter straks den tilskadekomne til et hospital. 

Ved hudkontakt Fjern kontamineret beklædning. Almindelig vask af huden med sæbe og vand anses for 
tilstrækkelig. Søg læge, hvis der opstår symptomer. 

Ved indtagelse Skyl munden grundigt med vand, og spyt vandet ud. Drik mindst ½ liter vand, og ring til en læge. 
Fremkald IKKE opkastning. 

 
4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 
Information om symptomerne er tvetydige eller mangler for dette produkt. 
 
4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig 
Symptomatisk behandling. 
 
PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE 
5.1. Slukningsmidler 
Alle normale slukningsmidler kan anvendes. 
 
5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen 
Bemærk, at slukningsvandet kan indeholde giftige stoffer og andre farlige stoffer. 
Produktet er ikke brandfarligt. 
Produktet oxiderer ikke. 
 
5.3. Anvisninger for brandmandskab 
Der skal træffes beskyttelsesforanstaltninger med hensyn til andet materiale på brandstedet. 
I tilfælde af brand, skal der bæres åndedrætsmaske. 
 
PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP AF STOFFET ELLER BLANDINGEN VED UHELD 
6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer 
Bær beskyttelsesdragt under oprydning af store lækager. 
Støvfilter IIb (P2) kan være nødvendigt under oprydning. 
I tilfælde af lækage til beskyttet vand, skal beredskabet straks tilkaldes på tlf. 112. 
Indånd ikke produktet, og undgå kontakt med hud og øjne. 
6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger 
Undgå udledning til jord, vand og luft. 
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Må ikke udledes til kloakken. 
 
6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning 
Tør beton: Brug udstyr/metoder såsom støvsuger med støvfjerning (industriel bærbar støvsuger, udstyret med meget effektive 
luftfiltre (EPA og HEPA, EN 1822-1: 2009) eller lignende teknik), som ikke kan føre til spredning i luften. Brug aldrig trykluft. Alternativt 
kan området renses for støv ved at fugte og vådstøvsuge eller sprøjte med en vandtåge (brug en fin tåge for at forhindre støv i at blive 
luftbåren). Når våd rengøring eller støvsugning ikke er mulig, og kun kemisk rensning med børste er mulig, skal du sørge for, at 
medarbejderne bærer beskyttelsestøj, samt forhindrer spredning af støv. Undgå hudkontakt og indånding af betonen. Bortskaf affald i 
en container. Lad det størkne inden fjernelse, som beskrevet i punkt 13. 
Våd beton: Fjern den våde beton, og anbring den i en container. Lad stoffet tørre og hærde før bortskaffelse, som beskrevet i punkt 
13. 
Rester efter rengøring skal behandles som farligt affald. Kontakt det lokale renovationsvæsen for yderligere information. Fremvis dette 
sikkerhedsdatablad. 
 
6.4. Henvisning til andre punkter 
Se punkt 8 og 13 vedr. personlige værnemidler og affaldshåndtering. 
 
PUNKT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING 
7.1. Forholdsregler for sikker håndtering af stoffet eller blandingen 
Produktet skal opbevares på en måde, som forebygger fare for sundhed og miljø. Undgå, at mennesker og dyr udsættes for 
eksponering, og udled ikke produktet i et følsomt miljø. 
Spis, drik og ryg ikke i rum, hvor dette produkt opbevares. 
 
7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed 
Opbevares på et tørt sted, og ikke over normal stuetemperatur. 
Opbevares i et godt ventileret rum. 
Øjenskyllefaciliteter skal være tilgængelige på arbejdspladsen. 
Skal opbevares i original emballage. 
 
7.3. Særlige anvendelser 
Ikke relevant. 
 
PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER 
8.1. Kontrolparametre 
Produktet (if. punkt 3) indeholder ingen relevante mængder af stoffer, som skal kontrolleres i forbindelse med arbejdspladsen hvad 
angår grænseværdier. 
 
8.2. Eksponeringskontrol 
Med hensyn til at minimere risici bør man være opmærksom på produktets eller produktbestanddelenes sundhedsfarer (se punkt 2, 3 
en 10), i henhold til EU-direktiverne 89/391 og 98/24 og national erhvervslovgivning. 
Øjenværn skal bæres, hvis der er tale om fare for direkte eksponering eller sprøjt. 
Anvend beskyttelseshandsker af butylgummi, Viton eller fluorgummi, eller søg råd hos en læge om alternative materialer. Fremvis 
dette sikkerhedsdatablad. 
Arbejde uden beskyttelseshandsker er kun tilladt, når der behandles meget små mængder. 
Vælg handsker med tilstrækkelig styrke for mekanisk slid, i overensstemmelse med arbejdets art og i overensstemmelse med dette 
piktogram, hvor 1 er mindst og 4 eller 5 er bedst.  

 
Beskyt al udsat hud, der kommer i kontakt med produktet. 
Støvfilter IIb (P2) kan være påkrævet. 
For begrænsning af eksponering til miljøet, se punkt 12. 
Beskyttende åndedrætsværn skal kun bruges i ekstreme arbejdssituationer. Kontakt producenten i et sådant tilfælde. 
Støvfilter IIb (P2) kan være påkrævet. 
For begrænsning af eksponering til miljøet, se punkt 12. 
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PUNKT 9: FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER 
 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber 
Udseende                     Form: Pulver 

Farve: Hvid 
Lugt        Lugtfri 
Lugttærskel       Ikke relevant 
pH-værdi       Ikke relevant  
Smeltepunkt/frysepunkt      Ikke relevant 
Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval   Ikke relevant 
Flammepunkt       Ikke relevant 
Fordampningshastighed      Ikke relevant 
Antændelighed (fast, gas)     Ikke relevant 
Øvre/nedre antændeligheds- eller eksplosionsgrænser  Ikke relevant 
Dampspænding        Ikke relevant 
Dampmassefylde      Ikke relevant 
Relativ massefylde      3 kg/l 
Opløselighed       Opløseligt i vand: Moderat opløseligt (1-5%) 
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand     Ikke relevant 
Selvantændelsestemperatur     Ikke relevant 
Dekomponeringstemperatur     Ikke relevant 
Viskositet      Ikke relevant 
Eksplosive egenskaber     Ikke relevant 
Oxiderende egenskaber     Ikke relevant 
  
9.2. Andre oplysninger 
Ingen tilgængelige yderligere oplysninger 
 
PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET 
10.1. Reaktivitet 
Når betonen blandes med vand, hærder det til et stabilt produkt, som ikke er reaktiv i normale miljøer. 
 
10.2. Kemisk stabilitet 
Tør beton er stabil, når den opbevares korrekt (se punkt 7), og er kompatibel med de fleste andre byggematerialer. Den skal 
opbevares i tør tilstand. Kontakt med uforenelige materialer bør undgås. Våd beton er alkalisk og uforenelig med syrer, 
ammoniumsalt, aluminium og andre ikke-ædle metaller. Beton opløses i flussyre, og danner flygtig siliciumtetrafluoridgas. Beton 
reagerer med vand, og danner silikater og calciumhydroxid. Silikater i beton reagerer med stærke oxidationsmidler som fluor, 
bortrifluorid, chlortrifluorid, mangantrifluorid og oxygendifluorid. 
 
10.3. Risiko for farlige reaktioner 
Ingen farlige reaktioner kendes. 
 
10.4. Forhold, der skal undgås 
Fugtige opbevaringsforhold kan føre til dannelse af klumper og reducere produktets kvalitet. 
 
10.5. Kemisk inkompatible materialer 
Syrer, ammoniumsalte, aluminium eller andre ikke-ædle metaller. Ukontrolleret brug af aluminiumspulver i våd beton bør undgås, da 
der dannes brintgas. 
 
10.6. Farlige nedbrydningsprodukter 
Nedbryder ikke farlige stoffer. 
 
PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER 
11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger  
Generel eller ikke-specificeret toksicitet Vær opmærksom på, at produktet er eller indeholder et allergifremkaldende stof. 
Toksicitet ved gentagen dosering Gentagen eller langvarig indånding af produktet som et pulver kan føre til kronisk 

lungeskade. 
Sensibilisering Nogle individer kan udvikle eksem ved eksponering for vådt cementstøv, enten på 

grund af den høje pH-værdi, der forårsager irriterende kontaktdermatitis efter 
langvarig kontakt, eller på grund af en immunreaktion på det opløselige stof Cr (VI), 
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der fremkalder allergisk kontaktdermatitis. Reaktionen kan forekomme i en række 
forskellige former lige fra et mildt udslæt til svær dermatitis, og er en kombination af 
de to mekanismer nævnt ovenfor. Hvis cementen indeholder opløseligt Cr (VI)-
reduktionsmiddel, og så længe kromatreduktionens angivne virketid ikke overskrides, 
forventes en sensibiliserende effekt. Der er ingen indikation af respiratorisk 
sensibilisering. 

Ætsende og irriterende virkninger Kontakt med øjne kan forårsage uoprettelig øjenskade. 
Kan forårsage hudirritation. 

Synergi og antagonisme Forhøjet risiko for allergi over for andre stoffer. 
Indvirkning på den menneskelige mikroflora Skadelig indvirkning på mikrofloraen kan ikke udelukkes. 
 
PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER 
12.1. Toksicitet 
Produktet er eller indeholder et stof, der er klassificeret som irriterende. Skadelig indvirkning på dyr, planter og mikroorganismer i 
lokalmiljøet kan ikke udelukkes. 
Produktet er et allergifremkaldende stof eller indeholder et allergifremkaldende stof. Indvirkning på miljøet kan ikke udelukkes. 
 
12.2. Persistens og nedbrydelighed 
Der er ingen oplysninger om persistens og nedbrydelighed, men der er ingen grund til at antage, at produktet er svært nedbrydeligt. 
 
12.3. Bioakkumuleringspotentiale 
Der findes ingen oplysninger om bioakkumulering, men der er ingen grund til bekymring i denne henseende. 
 
12.4. Mobilitet i jord 
Der findes ingen oplysninger om mobilitet i naturen, men der er ingen grund til at antage, at produktet er miljøskadeligt. 
 
12.5. Resultater af PBT- og vPvB-evaluering 
Der er ikke udført en kemikaliesikkerhedsrapport. 
 
12.6. Andre negative virkninger 
Ikke angivet. 
 
PUNKT 13: FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE 
13.1. Metoder til affaldsbehandling  
Metoder til affaldsbehandling Hærdet stof er ikke farligt affald. 
Klassificering i henhold til 2006/12 Anbefalet LoW-kode: 10 13 12 Fast affald fra røggasrensning indeholdende farlige 

stoffer. 
Anbefalet LoW-kode: 17 01 06 Blandinger eller separerede fraktioner af beton, 
mursten, tegl og keramiske produkter 
indeholdende farlige stoffer. 
Anbefalet LoW-kode: 15 01 10 Emballage, som indeholder rester af eller er forurenet 
med farlige stoffer. 

Genanvendelse af produktet  Dette produkt genanvendes normalt ikke. 
 
PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER 
Dette produkt må kun transporteres via vej eller jernbane, og kun transportreglerne i ADR/RID er gældende. Hvis der anvendes andre 
transportmidler, bedes man kontakte leverandøren af dette sikkerhedsdatablad. 
14.1. UN-nummer 
Produktet er ikke klassificeret som farligt stof. 
 
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) 
Ikke relevant. 
 
14.3. Transportfareklasse(r) 
Ikke relevant. 
 
14.4. Emballagegruppe 
Ikke relevant. 
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14.5. Miljøfarer 
Ikke relevant. 
 
14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren 
Ikke relevant. 
 
14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden 
Ikke relevant. 
 
PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING 
15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø 
Ikke relevant. 
 
15.2. Kemikaliesikkerhedsevaluering 
Der er ikke udført nogen kemikaliesikkerhedsevaluering. 
 
PUNKT 16: ØVRIGE OPLYSNINGER 
16a. Angivelse, hvor der er foretaget ændringer af den forudgående version af sikkerhedsdatabladet 
Revisioner af dette dokument 
Tidligere versioner 
Ikke relevant. 
 
16b. Forklaring af forkortelser og akronymer anvendt i sikkerhedsdatabladet 
Fuldtekst for fareklasse og kategorikode nævnt i punkt 3 
STOT SE 3resp Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering; kan forårsage irritation af luftvejene (kategori 3 hhv.). 
Øjenskade 1 Forårsager alvorlig øjenskade (kategori 1). 
Hudirritation 2 Forårsager hudirritation (kategori 2). 
 
Detaljeret beskrivelse af de farer, der er nævnt i punkt 2 
Hudirritation 2 
Et eller flere kriterier 1-3 gælder for hudirritation. 
 
Øjenskade 1 
Hvis et stof, efter anbringelse i et dyrs øje, forårsager en positiv reaktion hos mindst ét dyr på hornhinden, iris eller bindehinden, som 
ikke forventes at reversere eller ikke reverserer fuldstændigt inden for en observationsperiode på normalt 21 dage og/eller mindst i 2 
af 3 testede dyr: 
- Hornhinde > = 3 og/eller 
- Iritis> 1,5 
beregnet som middelværdien af målinger 24, 48 og 72 timer efter anbringelse af testmaterialet. 
 
Hudirritation 1 
Stoffer klassificeres som hudallergener (kategori 1) i henhold til nedenstående kriterier: (i) hvis der hos mennesker er indikation af, at 
stoffet kan forårsage sensibilisering ved hudkontakt hos et stort antal mennesker, eller (ii) hvis resultaterne af passende dyreforsøg 
har været positive. 
Koncentrationsgrænsen på 0,1 % for udløsning bruges til anvendelse af de særlige krav i 1272/2008, titel 2,8 mærkning for at beskytte 
følsomme individer. 
 
Forklaringer af forkortelser i punkt 14 
ADR  Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej. 
RID  Reglementet for international jernbanetransport af farligt gods 
 
 
16c. Referencer til den vigtigste faglitteratur og de vigtigste datakilder  
Datakilder 
Primære data til beregning af farer er fortrinsvis blevet taget fra den officielle europæiske Klassifikationsliste forordning (EF) nr. 
1272/2008, bilag I, opdateret til 2015-07-01. 
Hvor sådanne data ikke er tilgængelige, blev der som et alternativ anvendt den dokumentation, som ligger til grund for den officielle 
klassifikation, f.eks. IUCLID (International Uniform Chemical Information Database).  
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For det tredje blev der brugt information fra anerkendte internationale kemikalieindustrier, for det fjerde fra anden tilgængelig 
information, f.eks. fra andre leverandørers sikkerhedsdatablade eller information fra non-profit-organisationer, hvor der blev udført 
en ekspertbedømmelse af kildens troværdighed.  
Hvis der ikke findes pålidelige data, vil farerne blive vurderet med ekspertudtalelser baseret på de kendte egenskaber hos farlige 
stoffer sammen med principperne i 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008. 
 
Hele teksten for bestemmelser, som er nævnt i dette sikkerhedsdatablad  
453/2010     Kommissionens forordning (EF) Nr. 453/2010 af 20. maj 2010 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering og evaluering af samt tilladelse og begrænsninger mht. kemiske 
stoffer (REACH) 

 
1272/2008      Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning 

og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om 
ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 

 
98/24  Rådets direktiv 98/24/EF af 7. april 1998 om beskyttelse af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed mod risici 

forbundet med kemiske agenser på arbejdspladsen (14. særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 
89/391/EØF ) 

 
89/391        Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes 

sikkerhed og sundhed under arbejdet. 
 
2006/12  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/12/EF af 5. april 2006 om affaldsstoffer 
 
1907/2006      Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering og evaluering 

af samt tilladelse og begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om 
ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning 
(EF) nr. 1488/94, samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiver 91/155/EØF, 93/67/EØF, 
93/105/EF og 2000/21/EF, bilag 1. 

 
16d. Metoder til den i 1272/2008 punkt 9 nævnte evaluering af oplysningerne, der er anvendt til 
klassificeringen 
Beregningen af farerne ved denne blanding er blevet udført i henhold til en evaluering ved at anvende en evidensvægtafgørelse ved 
hjælp af ekspertudtalelser i overensstemmelse med 1272/2008, bilag I, under hensyntagen til alle tilgængelige oplysninger, der 
påvirker bestemmelsen af blandingens farer, og i overensstemmelse med 1907/2006, bilag XI. 
 
16e. Liste over relevante faresætninger og/eller forsigtighedsforanstaltninger 
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene 
H318 Forårsage alvorlig øjenskade 
H315 Forårsager hudirritation 
 
16f. Rådgivning om egnet uddannelse/instruktion af arbejdstagerne for at sikre beskyttelse af menneskers 
sundhed og miljøet 
Advarsel om fejlagtig brug 
Dette produkt forventes ikke at forårsage alvorlig skade på mennesker eller miljøet. Producenten, distributøren eller leverandøren kan 
dog ikke holdes ansvarlig for usædvanlig eller kriminel brug af produktet.
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Andre relevante oplysninger 
 
Meddelelse til læseren 
Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vores nuværende viden, og er beregnet til at være en beskrivelse af 
anvendelsen af sundheds-, sikkerheds- og miljøaspekter. 
Det bør ikke opfattes som en garanti for egenskaber eller egnethed til et bestemt formål. 

 

 

 

 


