
 

SÄKERHETSDATABLAD                              
 
 

1: NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 
Produktnamn                                 Fabriksbetong 
 
Användningsområde                    Grundläggning, stombyggnadsmaterial för hus och anläggnings- 
                                                          konstruktioner, bärande konstruktioner 
 
Leverantör                                       Enstaberga Cementgjuteri AB 
                                                           Stockvägen 6 
                                                           611 75 Enstaberga 
                                                           Tel: 0155-578 40 
                                                           E-post: info@enstabergacement.se                                                            
 
2: FARLIGA EGENSKAPER 
Hälsorisker                                       Irriterar hud. Kan ge allvarlig ögonskada. 
 
I nödsituation                                  112 Giftinformationscentralen 
 
3: SAMMANSÄTTNING/ÄMNENAS KLASSIFICERING 
Ämne                            CAS-nr                    EG-nr                   Halt                    Farosymbol                  Riskfraser 
Portlandcement          65-997-15-1          266-043-4           6-20%                 X-i                                   R37/38, 41  
       
4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN 
Inandning                                         Ej tillämpligt. 
 
Ögonkontakt                                   Gnid inte! Skölj OMEDELBART med mycket vatten i minst 15 minuter. Tag ut 
                                                           kontaktlinser. Vid kvarvarande besvär, fortsätt skölja med vatten och sök 
                                                           läkare. 
 
Hudkontakt                                     Tag av blöta kläder. Tvätta med tvål och vatten. 
 
Förtäring                                          Skölj munnen. Drick rikligt med vatten eller mjölk. Annan behandling är ej 
                                                          nödvändig, vid de mängder som normalt kan vara aktuella vid olyckshändelse. 
 
Allmän information                        Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår kontakta läkare. 
                                                
5: ÅTGÄRDER VID BRAND 
                                                           Inte relevant då produkten inte är brännbar. 
 
6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP 
Personliga skyddsåtgärder             Undvik kontakt med hud och ögon. 
 
Miljöskyddsåtgärder                       Förhindra spridning till avloppssystem och vattendrag eller mindre 
                                                            vattensamlingar. 
 
Saneringsmetod                              Om färsk betong hamnat i avlopp spolas omgående rikligt med vatten.  
                                                           Betong hårdnar efter någon timme och kan deponeras som byggavfall. 
                                                           Mekaniskt före eller efter tillstyvnad. 
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7: HANTERING OCH LAGRING 
Hantering                                            Undvik kontakt med huden och ögonen. 
 
Lagring                                                 Ej tillämpbart. 
 
 
8: BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER 
Begränsning av exponering              Arbetesmetoder ska väljas så att hudkontakten minimeras. 
 
Personligt skydd : 
Andningsskydd                                   Ej tillämpbart 
Handskydd                                          Använd lämpliga skyddshandskar 
Ögonskydd                                          Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd 
Hudskydd                                            Använd lämpliga skyddskläder 
 
                           Cement är kromatreducerat, varför risken för att en kromallergi skall förvärvas 
                           är reducerad. Personer med kromallergi bör ej hantera färsk betongmassa. 
  
9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER 
Utseende                                            Trögflytande grå massa. 
 
Lukt                                                      Ingen. 
 
pH                                                         Alkaliskt pH >12 
 
Densitet                                              ca 2400 kg/m3 
 
 
10: STABILITET OCH REAKTIVITET 

Inga farliga reaktioner kända. 
 

11: TOXIKOLOGISK INFORMATION 
Inandning                                          Ej tillämpligt 
Hudkontakt                                       Långvarig hudkontakt kan ge upphov till irritation på huden. 
Ögonkontakt                                     Kontakt med ögonen kan ge upphov till allvarlig ögonskada. 
Förtäring                                            Kan ge irritation i svalget och matsmältningsorganen. 
 

Vid fackmässigt handhavande enligt bestämmelserna förorsakar inte 
beredningen någon hälsofara/risk. 

 
12: EKOTOXIOLOGISK INFORMATION 

Produkten har ingen känd ekotoxikologisk inverkan. 
 

13: AVFALLHANTERING 
Överbliven färsk betong kan återvinnas av leverantören. 

Hårdnad betong kan återvinnas till ballast genom krossning eller behandlas som byggavfall efter någon timme. 
 

14: TRANSPORTINFORMATION 
Färska betong omfattas ej av transportbestämmelserna för farligt gods. 

 
 
 
 



 
 
 
15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER 
Xi                                                       Irriterande 
R 38                                                  Irriterar huden 
R 41                                                  Risk för allvarlig ögonskada 
S 2                                                    Förvaras oåtkomligt för barn 
S 24                                                  Undvik kontakt med huden 
S 26                                                  Vid kontakt med ögonen spola genast med mycket vatten. Kontakta läkare. 
S 37/39                                            Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. 
 
16: ÖVRIG INFORMATION 

Klassificeringen av beredningen är gjord enligt kemikalieinspektionens råd till föreskrifterna 
(KIFS 2005:7) om klassificering och märkning av kemiska produkter. Bedömningen är gjord 

utifrån ingående ämnens klassificering. 
 
 
 
 

 

 


