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Leverandørbrugsanvisning 
(Sikkerhedsdatablad) 

 
 
 
 
1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren 

PR-nummer: 645205 
Udarbejdet den: 23-03-2005 / JP 
Erstatter den: - 

 
Anvendelse: Til reparation af tegl- og betontag 

B & C Overstrygning (rødbrun/brun/sort) 
 
Leverandør: 
Monier A/S 
Kong Christians Alle 53 
DK-9000 Aalborg 
Tlf.: +45 96 31 61 00  Fax: +45 96 31 61 51 

 
2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer 

 

Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 
-- 
215-168-2 
265-150-3 

68412-54-4 
1309-37-1 
64742-48-9 

Nonylphenol, ethoxyleret 
Jern(III)Oxid 
Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung (<0.1% 

Xi;R36/38 N;R51/53 
Ingen 
Xn;R65 R66 

1-5 
0-10 
1-10 

 
 

1 
  benzen)    

1) Stoffet er optaget på Arbejdstilsynets liste over organiske opløsningsmidler . 
Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger 

 
3. Fareidentifikation 

Produktet skal ikke klassificeres efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning . 
 

Yderligere information 
Kan virke let irriterende på hud og øjne. 

 
4. Førstehjælpsforanstaltninger 

Indånding 
Søg frisk luft. 

 
Indtagelse 
Skyl munden grundigt og drik meget vand. Søg læge ved vedvarende ubehag. 

 
Hud 
Fjern forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. 

 
Øjne 
Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge ved fortsat irritation. 

 
Øvrige oplysninger 
Ved henvendelse til læge medbringes leverandørbrugsanvisning eller etiket. Symptomer: Se punkt 11. 

 
5. Brandbekæmpelse 

Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke 
antændt lager. Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk 
luft. 

 
6. Forholdsregler over for udslip ved uheld 

Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild opsamles til evt. genbrug eller overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt 
13 for bortskaffelse. 
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B & C Overstrygning (rødbrun/brun/sort) Udarbejdet den: 23-03-2005/JP 
Erstatter den: - 

 

 

 
 
7. Håndtering og opbevaring 

Håndtering 
Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler. 

 
Opbevaring 
Der er ingen særlige krav til opbevaring. Produktet bør dog opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn, og ikke sammen med levnedsmidler, 
foderstoffer, lægemidler o.lign. 

 
8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler 

Forholdsregler ved brug 
Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde. Undlad at spise, drikke eller ryge under arbejdet. Der skal medbringes vand og 
rensemiddel, hvis arbejdet ikke foregår nær skurvogne eller faste samlingssteder. Redskaber, som er blevet forurenet under arbejdsprocessen, 
skal rengøres jævnligt. 
Arbejde med produktet er omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter anvendt ved bygningsarbejde. 

 
 

Åndedrætsværn 
Brug åndedrætsværn med filter A2. 

 
Handsker og beskyttelsestøj 
Brug beskyttelseshandsker af nitril- eller butylgummi. Brug særligt arbejdstøj. 

 
Øjenværn 
Ikke påkrævet. 

 
Grænseværdier 

Indholdsstoffer Grænseværdi Anmærkninger 
Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung 
Jern(III)oxid 

25 ppm 180 mg/m³ 
3,5 mg/m³ 

- 
*) 

 
(At-Vejledning C.0.1, 2005, Grænseværdier for stoffer og materialer) 

 
Anmærkninger 
*): Beregnet som Fe 

 
Kontrolmetoder 
De angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger. 

 

9. Fysisk/kemiske egenskaber 
Udseende: Brun pasta 
Massefylde: 1,05 kg/l 

 

 
Opløselighed i vand: Uopløseligt 

 
10. Stabilitet og reaktivitet 

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger. 
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B & C Overstrygning (rødbrun/brun/sort) Udarbejdet den: 23-03-2005/JP 
Erstatter den: - 

 

 

 
 
11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber) 

Akut 
Indånding 
Indånding af dampe kan virke irriterende på de øvre luftveje. 

 
Indtagelse 
Indtagelse kan give ubehag. 

 
Hudkontakt 
Kan virke let irriterende. 

 
Øjenkontakt 
Kan fremkalde irritation af øjet. 

 
Langtidsvirkninger 
Ingen kendte. 

 
12. Miljøoplysninger 

Undgå udslip til kloak eller overfladevand. 
 

Økotoksicitet 
Produktet indeholder mindre mængder miljøfarligt stof. 

 
13. Bortskaffelse 

Produktet er ikke farligt affald i henhold til Affaldsbekendtgørelsen. Det anbefales, at spild og affald bortskaffes via den kommunale affaldsordning 
med nedenstående specifikationer. 

 
Kemikalieaffaldsgruppe: H Affaldsfraktion: 05.99 
EAK-kode: Afhængigt af branche og anvendelse f.eks. 17 03 02 Bitumenholdige blandinger, bortset fra affald henhørende under 17 03 01 

 
Absorptionsmiddel/klude forurenet med produktet: 
Kemikalieaffaldsgruppe: Z Affaldsfraktion: 05.99 
EAK-kode: 15 02 03 Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørringsklude og beskyttelsesdragter, bortset fra affald henhørende under 15 02 02. 

 
14. Transportoplysninger 

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods på vej og sø i henhold til ADR og IMDG. 
 
15. Oplysninger om regulering 

Farebetegnelse: Det er vurderet, at produktet ikke skal klassificeres efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning . 
 

Anden mærkning 
Leverandørbrugsanvisning kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere. 

 
MAL-kode: 1-3 (1993) 
Anvendelsesbegrænsning 
Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet 
indgår som et nødvendigt led i en uddannelse. 

 
Krav om uddannelse 
Brugere skal have gennemgået den særlige uddannelse for arbejde med asfaltholdige materialer. 
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B & C Overstrygning (rødbrun/brun/sort) Udarbejdet den: 23-03-2005/JP 
Erstatter den: - 

 

 

 
 
16. Andre oplysninger 

Branche 
Byggebranchen 

 
Emballage 
25 liters spand 
Anvendte kilder 
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 329/2002. 
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 439/2002, 29. ATP. 
Transportregulativer for ADR 2005 udgave og IMDG 2004 udgave. 
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr. 619/2000 samt Kommissionens beslutning 2001/118/EF. 
Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø nr. 559/2002. 
Arbejdstilsynets bekendtgørelse om unges arbejde, 516/1996. 
Arbejdstilsynets bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre 301/1993. 
Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenummerede produkter 302/1993. 
Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer, 292/2001. 

 
Øvrige oplysninger 
Denne leverandørbrugsanvisning er udarbejdet på baggrund af leverandørens oplysninger om fysisk/kemiske egenskaber og samtlige 
indholdsstoffer i produktet. 

 
Ordlyd af R-sætninger i punkt 2 
R36/38 Irriterer øjnene og huden. 
R51/53 Giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. 
R65 Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse. 
R66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. 
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