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1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af 
selskabet/virksomheden

Prod. nr.:
445

Udarbejdet den: 
12-03-2009/RW

Erstatter den: 
24-03-2007

Anvendelse:
Beton-Topforsegler efterlader en stærk vand- og smudsafvisende 
overflade, som ikke er til at se med det blotte øje, og som er let at holde ren.
 Den hindrer algesamlinger og algevækster og har udmærket modstand 
mod saltudslag, luftforurening og UV-stråling. Produktet giver en 
transparent beskyttelse på alle typer mur- og betonoverflader, hvor man 
ønsker at beholde det naturlige udseende.

Leverandør: 
Care Repair A/S 
Industrivej 19 
8881 Thorsø 
Tlf.: 86668560 Fax: 86668550 
Nødtelefonnr.: 86668560 
Nødtelefonen er åben mellem 8-16 på hverdage 
E-Mail: care-repair@care-repair.dk

2. Fareidentifikation

Væsentligste farer for mennesker og miljø: 
Kan irritere øjnene og huden.

3. Sammensætning af / oplysninger om indholdstoffer

Einecs nr CAS nr Stoffer Klassificering w/w% Note

- 7732-18-5 Vand - <100 - 

250-807-9 31795-24-1 Kaliummet-
hylsilikonat 

- <10 - 

- - Katalysator - <1 - 

Producenten har selvvurderet CAS 31795-24-1

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding:
Den tilskadekomne bringes i frisk luft og holdes under opsyn.

Indtagelse:
Skyl straks munden og drik rigelig vand. Søg lægehjælp, hvis større 
mængder er indtaget.

Hud:
Fjern forurenet tøj og sko. Vask huden grundigt med vand og sæbe. Søg 
læge ved fortsat irritation. Affedtet hud smøres med fugtighedscreme,

Øjne:
Fjern eventuelle kontaktlinser. Skyl straks med vand eller øjenskyllevand i 
mindst 15 min. Øjnene skal være spilet godt op. Søg læge ved fortsat 
irritation.

Generelt:
I tvivlstilfælde skal læge kontaktes.

5. Brandbekæmpelse

Passende slukningsmidler: Produktet er ikke brændbart, hvorfor 
slukningsmidler skal afpasses ned 
omgivelserne.

Slukningsmidler, der af 
sikkerhedsgrunde ikke må 
anvendes:

-

Særlige personlige værnemidler: Brug fuld beskyttelsesdragt og 
luftforsynet åndedrætsværn.

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld

Sikkerhedsforanstaltninger til 
beskyttelse af personer:

Uvedkommende holdes væk. Anvend
 personlige værnemidler, se punkt 8.

Beskyttelse af miljøet: Undgå udledning til kloak, vandløb, 
søer eller lignende.

Metoder til oprydning: Spild opsamles med absorberende 
materiale f.eks. sand, kattegrus eller 
et ikke reaktivt absorptionsmiddel. 
Opsamles eventuelt med 
absorptionspude/klude og anbring i 
beholder. Vedrørende bortskaffelse, 
se punkt 13. Skyl efter med vand.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering: 
Undgå spild og kontakt med øjne og hud. Vask hænderne ved arbejdets 
afslutning og før spisning, rygning og toiletbesøg. Rygning, indtagelse af 
mad og drikke er ikke tilladt i arbejdslokaler. Personlig beskyttelse: se punkt
 8.

Opbevaring:
Opbevares frostfrit i lukket originalemballage. Ellers anvendes beholdere af 
plast eller stål. Anvend ikke beholdere af aluminium eller galvaniseret 
materiale.

Holdbarhed : 
36 mdr

8. Eksponeringskontrol / Personlige værnemidler

Forholdsregler ved brug: 
Der skal være adgang til vand og øjenskyllevand.

Åndedrætsværn: 
Ingen særlige krav.

Handsker og beskyttelsestøj: 
Anvend beskyttelseshandsker af nitrilgummi eller lignende egnet materiale. 
Gennembrydningstid ukendt. 
Det anbefales at anvende særligt arbejdstøj.

Øjenværn:
Ved risiko for stænk, kan det anbefales at bruge beskyttelsesbriller.

Generelt:
Arbejdet skal tilrettelægges og udføres således, at hudkontakt undgås.

   
 

9. Fysik-kemisk egenskaber

Udseende: Flydende

Lugt: Lugtfri

pH (koncentrat): 11

Kogepunkt (°C): > 100 °C

Farve: Farveløs/klar

Vægtfylde: 1,0 g/cm3

Blandbar med vand: Ja

Vandopløselig: 100 %

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet:
Produktet er stabilt ved normal anvendelse. 

Forhold, der skal undgås: 
Brug ikke galvaniserede beholdere eller beholdere af aluminium. 

Materialer, der skal undgås: 
Stærke syrer. 
Bly, tin, zink, aluminium eller legeringer af disse
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11. Toksikologiske

Akut

Indånding:
Indånding af små væskedråber dannet i forbindelse med sprøjtning kan 
irritere luftvejene og kan medføre hoste og åndedrætsbesvær.

Indtagelse:
Indtagelse vil kunne medføre kvalme og ubehag.

Hudkontakt:
Kan virke hudirriterende.

Øjenkontakt: 
Kan irritere øjnene.

Langtidsvirkninger: 
Langvarig eller gentagen kontakt kan irritere huden.

12. Miljøoplysninger

Økotoksicitet: 
Kan give anledning til skader i miljøet ved direkte udledning. Virkningen i 
vandmiljøet beror på produktets stærkt pH-forøgende egenskaber.

Mobilitet:
Blandbart med vand i alle forhold, derfor en høj mobilitet.

Persistens og nedbrydelighed: 
Biologisk nedbrydelighed: let

Bioakkumulationspotentiale: 
Produktet forventes ikke at akkumulere i miljøet.

Generelt:
Undgå udlledning til kloak, vandløb, søer og lignende.

13. Forhold vedrørende bortskaffelse

Bortskaffelse:  
Bortskaffes efter kommunens regulativ om affald. Et eksempel på en 
EAK-kode nr. jf. affaldsbekendtgørelsen. I tilfælde af tvivl kontakt 
kommunen for vejledning.  

Kemikalieaffaldsgruppe:   X

Affaldsfraktion:   04.32

EAK-kode:  07.07.99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret.

14. Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods.

15. Oplysninger om regulering

Farebetegnelse: 
Produktet er ikke mærkningspligtigt i henhold til Miljøministeriets 
klassificeringsbekendtgørelse.

R-Sætninger: 
-

S-Sætninger: 
-

MAL-kode:
00-1 (1993)

Anvendelsesbegrænsning: 
Unge under 18 år må, som hovedregel ikke arbejde med dette produkt, jvf. 
Arbejdsministeriets bekndtgørelse nr. 239, 2005 om unges arbejde.

Krav om uddannelse: 
Der kræves ingen særlig uddannelse, men alle der arbejder med produktet, 
skal være bekendt med indholdet af dette sikkerhedsdatablad.

Kemikaliesikkerhedsvurdering: 
Der er ikke foretaget kemikaliesikkerhedsvurdering.

16. Andre oplysninger

Emballage:
5 L

Anvendte kilder: 
AT-vejledning C.0.1. Grænseværdier for stoffer og materialer - april 2005. 
  BEK nr. 292 af 26 april 2001. Arbejde med stoffer og materialer -samt 
ændringsbekendtgørelse nr. 496 af 27 maj 2004. 
BEK nr. 239 af 6 april 2005. Bekendtgørelse om unges arbejde. 
BEK nr. 559 af 4 juni 2002 - med ændringer. Bekendtgørelse om særlige 
pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og 
materialer. 
BEK nr. 329 af 16 maj 2002. Bekendtgørelse om klassificering, emballering,
 mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter. 
BEK nr. 923 af 28 sep. 2005 Listen over farlige stoffer. 
BEK nr. 301 af 13 maj 1993. Fastsættelse af kodenumre. 
AT-vejledning C.0.7 - Epoxyharoikser og Isocyanater. 
Europaparlamentets fororning nr. 1907/2006: REACH.

Øvrige oplysninger: 
Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af leverandørens 
oplysninger om fysiske/kemiske egenskaber og samtlige indholdsstoffer i 
produktet. Sikkerhedsdatabladet har til formål at beskrive omgangen med 
produktet i forhold til de gældende sikkerhedskrav, ikke at tilsikre bestemte 
virkemåder/resultater.

Ordlyd af R-sætninger i punkt 3: 
-

Der er foretaget ændringer i følgende punkter: 
Der er generelt ændret i alle punkter.


