
PORTLANDCEMENTER
Arbejdspladsbrugsanvisning  

Arbejdssted: ALECTIA Totalentreprenør TestFirma 

Bemærkninger:  

Produkttype: Cementholdige produkter Kodenummer (MAL-kode): 00-4 (1993)

Mærkning:  

 

R-sætninger: 
Irriterer åndedrætsorganerne og huden. 
Risiko for alvorlig øjenskade. -  

S-sætninger:  
Opbevares utilgængeligt for børn. 
Undgå indånding af støv. 
Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. 

Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet. - 

Væsentligste sundhedsfarer: 

Stænk/støv i øjnene kan medføre alvorlige ætsninger med risiko for varige øjenskader. Støv kan irritere luftveje og medføre 
halsirritation og hoste. Støv virker irriterende på fugtig hud, langvarig kontakt med brugsklar blanding kan medføre ætsninger. 
Hyppig indånding af støv gennem lang tid kan medføre alvorlige lungesygdomme. 

Anvendelsesbegrænsning:

Produktet må ikke anvendes efter sidste anvendelsesdato samt hvis det har optaget fugt, idet der herved kan være risiko for 
udvikling af chromateksem.

Uddannelseskrav:

Ingen, men brugeren skal være instrueret i arbejdets udførelse og kende indholdet af denne brugsanvisning. 

Påføringsmetode:

Ingen. 
Indendørs, Udendørs, 

Værnemidler: 

Ved støvende arbejde, f.eks. ved blanding, brug hel- eller halvmaske med P2 filter.

Brug handsker af f.eks. nitrilgummi.

Brug særligt arbejdstøj. Arbejdstøjet skal altid skiftes, når det er tilsmudset i en sådan grad, at der er fare for 
hudkontakt med produktet.

Brug beskyttelsesbriller ved risiko for støv/stænk i øjnene.

Opbevaring:  I værktøjscontainer 

Kontaktperson:  Chr. Dalsgård/Formand 

Forholdsregler ved brug:

Anvend lukket tvangsblander, eller bland vand og tørprodukt i fri luft eller under effektiv ventilation. Undgå indånding af støv. 
Undgå kontakt med hud og øjne. Skift tilsmudset tøj, da der ellers er risiko for at få eksem. Vask hænder før pauser, måltider, 
toiletbesøg, og efter endt arbejde. Brug mild sæbe og vand efterfulgt af fed creme. Der skal være adgang til vand og 
øjenskylleflaske.

    



Førstehjælp:

Indånding: Søg frisk luft. Skyl munden med 
vand og puds næsen grundigt. Søg læge ved 
vedvarende ubehag.

Øjne: Skyl straks med vand. Spil øjet godt 
op. Evt. kontaktlinser fjernes. Søg omgående 
læge. Bliv ved at skylle til lægen overtager 
behandlingen.

Hud: Fjern forurenet tøj og vask huden med 
vand og sæbe. Huden smøres med en fed 
creme. Ved vedvarende hudirritation, eksem 
el. lign. søg læge.

Indtagelse: Skyl munden grundigt med 
vand. Giv vand eller mælk at drikke. 
Fremkald ikke opkastning. Søg læge ved 
vedvarende ubehag.

Forbrænding: Ikke relevant.

Opbevaring af førstehjælpsudstyr: I 
værktøjscontainer/Bil

Nødtlf. nr: 9894 4422 

Spild/Uheld/Miljø:

Brug de samme værnemidler som nævnt 
under personlige værnemidler. Tør cement 
opsamles således at det støver mindst muligt 
f.eks. med støvsuger. Undgå fejning. Undgå 
indånding af støv. Våd cement samles op 
med en skovl eller lign. Spild kan evt. 
genbruges. Bortskaffelse se under affald.

Opbevaring af hjælpemidler: I 
værktøjscontainer

Miljø: Produktet må ikke udledes til kloak, 
jord- eller vandmiljøet. 

Brand:

Produktet er ikke brændbart. Slukningsmidler 
vælges efter omgivelserne.

Opbevaring af slukningsmidler: -

Opbevaring af produkt:

Opbevares i tæt lukket emballage på et tørt og frostfrit sted. 
Åbnede emballager lukkes tæt efter brug og bør opbruges 
snarest. Ved opbevaring under fugtige forhold vil 
chromatneutraliseringen aftage. Opbevares forsvarligt, 
utilgængeligt for børn, og ikke sammen med mad, 
drikkevarer o.lign.

Opbevaringssted: I værktøjscontainer 

    

Affald:

Spild og rester afleveres til den kommunale modtagestation. 
Kemikalieaffaldsgruppe: X Affaldsfraktion: 60.00 EAK-kode: 
17 09 03 Når produktet er hærdet kan det behandles som 
almindeligt byggeaffald. Affaldsfraktion: 60.00 EAK-kode: 17 
09 04

Opbevaring (affald): Container på byggeplads

Affaldsmodtager: Godkendt modtagestation 

Indholdsstoffer:

Anden mærkning:  Produktet indeholder mindre end 2 mg 
vandopløseligt chromat/kg tør cement. Denne grænse 
overholdes i 2 måneder for løs cement fra leveringsdato og i 
8 måneder for pakket cement fra pakkedato, hvis folien 
omkring pallen er ubrudt. 

Indholdsstoffer:  Portlandcement (75-100 %) 

Leverandør:

Aalborg Portland, tlf.: 98 16 77 77

Leverandørbrugsanvisning fra: 2008-01-29 

PR-nr: 1735368 

Fysisk/kemiske egenskaber:

Udseende: Cementgrå pulver
Lugt: Lugtfri
Opløselighed i vand: Blandbar
pH: Ca. 13 (blandet med vand)

Stabilitet:

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens 
anvisninger. 

Intern transport:

- 

Bemærkninger:

Brugsanvisningen omfatter flg. produkter: BASIS® cement, 
ABC cement, BASIS® AALBORG CEMENT®, MESTER® 
AALBORG CEMENT®, RAPID® cement, RAPID® AALBORG 
CEMENT®, LAVALKALI SULFATBESTANDIG cement, HP 
cement, CEM II 42,5 R, HOBBY cement, HVID cement til 
specielle anvendelser, Aalborg White®, ELEMENT cement, 
BETONVARE cement. 
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