
 

 

VARUINFORMATIONSBLAD FABRIKSBETONG 
FÄRSK BETONGMASSA 

 
1. Namnet på produkten och företaget 
 
 Handelsnamn:  Fabriksbetong 
     Färsk betongmassa 
 
 Firma:   GUSTAV R. JOHANSSON AB 
     BETONGFABRIKEN, TALLÅSEN 
     LJUNGBY 
     Tel. 0372/ 84873      
2. Sammansättning / ämnenas klassificering  
 
 I beredningen ingående ämnen klassificerade enligt KIFS 1994:12 
 Ämne   CAS-nr  Halt    Farosymbol-kod   R-fraser 
 Portlandcement 65-997-15-1  >10%   X-irriterande   R37/38, 41, 43 
 3. Farliga egenskaper 
 
 Produkten verkar irriterande vid kontakt med hud och ögon 
4. Första hjälpen 
 
 Inandning  -  
 Hudkontakt  Tag av blöta kläder. Tvätta med tvål och vatten. 
 Ögonkontakt  Gnid inte! Skölj OMEDELBART med mycket vatten i minst 
    15 min. Ta ut kontaktlinser. Vid kvarvarande besvär, fortsätt att 
    skölja med vatten och sök läkare. 
 Förtäring  Skölj munnen. Drick rikligt med vatten eller mjölk. Annan  
    behandling är ej nödvändig vid de mängder som normalt kan 
    vara aktuella vid olyckshändelse. 
5. Åtgärder vid brand 
 Produkten är obrännbar 
 
6. Åtgärder vid spill / Oavsiktliga utsläpp 
 Pers. skyddsåtgärder: Undvik kontakt med ögon och hud. 
 Miljöskyddsåtgärder: Förhindra spridning till avloppssystem och vattendrag. 
 Saneringsmetod: Mekanisk före eller efter tillstyvnad 
 
7. Hantering och lagring  
 Hantering:  Undvik kontakt med huden och ögonen 
 Lagring:  - 
 
8. Begränsning av exponering / personliga skyddsåtgärder 
 Begr. av exponering: Arbetsmetoder skall väljas så att hudkontakten minimeras. 
 Personliga skyddsåtgärder 
 Andningsskydd: - 
 Handskydd:  Använd lämpliga skyddshandskar 
 Ögonskydd:  Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd 
 Hudskydd:  Använd lämpliga skyddskläder                                                           
 
 



 

 

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper 
 Utseende:  Trögflytande grå massa 
 Lukt:   Ingen 
 pH:   Alkalisk 
 Skrymdensitet: ca 2400kg/m3 
 
10. Stabiliter och reaktivitet 
 Inga farliga reaktioner kända 
 
11. Toxikologisk information 
 Inandning:  - 
 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 svalg och matsmältningskanaler 
 Vid fackmässigt handhavande enligt bestämmelserna förorsakar inte beredningen 
 någon hälsofara. 
 
12. Ekotoxiologisk information 
 Beredningen har ingen känd ekotoxiologisk inverkan 
 
13. Avfallshantering 
 Efter hårdnande kan beredningen hanteras som byggnadsavfall 
 
14. Transportinformation 
 Beredningen omfattas ej av transportbestämmelserna för farligt gods 
 
15. Gällande bestämmelser 
 Xi  Irriterande 
 R 38  Irriterar huden 
 R 41  Risk för allvarlig ögonskada 
 R 43  Kan ge allergi vid hudkontakt 
 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 och skyddsglasögon eller  
   ansiktsskydd. 
16. Övrig information 
 
 Klassificeringen av beredningen är gjord enligt Kemikalieinspektionens råd till  
 föreskrifterna (KIFS 1994:12) om klassificering och märkning av kemiska produkter, 
 och baseras på i dag kända uppgifter om ingående delmaterial. 


