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Sikkerhedsdatablad 
 
Dato / revideret den: 16-12-2014 
Produkt: Betonvarer fra Gammelrand Beton A/S 

 
1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 
 
Betonvarer af hærdet beton 
 
Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet 
 
Gammelrand Beton A/S 
Gl.Skovvej 6A 
4470 Svebølle 
Telefon: 5928 0100 
E-mail: info@gammelrand.dk 
 
2: Fareidentifikation 
 
Klassificering af stoffet 
Produktet er indeholder ikke stoffer i koncentrationer, der er omfattet af REACH lovgivningen. 
Mulige farer: 
Ingen særlige farer er kendt, når forskrifterne/anvisningerne for lagring og omgang bliver overholdt. 
 
Mærkningselementer 
Produktet er ifølge EU-direktiver ikke mærkningspligtig. 
 
3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 
 
Betonen er primært produceret af Portland cement, Flyveaske og grus/sten -materialer 
 
4: Førstehjælpsforanstaltninger 
 
Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger 
Førstehjælperen skal tage hensyn til egen sikkerhed.  
Efter indånding: Der er ingen farlige dampe over produktet, dog skal passende åndedrætsværn benyttes ved 
skæring i betonen. 
Ved ubehag efter indånding af dampe/aerosoler: ikke relevant 
Ved hudkontakt: ikke relevant 
Ved kontakt med øjnene: skyl øjet, ved fortsat gene søg læge. 
Ved indtagelse: ikke relevant 
 
5: Brandbekæmpelse 
 
Produktet kan ikke brænde. 
 
Hærdnet beton kan styrkemæssigt svækkes, afskalle eller opføre sig eksplosionsagtigt. 
 
6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 
 
Det spildte/tabte materiale opsamles. 
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7: Håndtering og opbevaring 
 
Forholdsregler for sikker håndtering 
Brug af handsker, der kan modstå mekanisk slid anbefales. 
 
Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed 
Undgå kontakt med syre, da syren nedbryder betonen. 
 
8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 
 
Eksponeringskontrol 
 
Personlige værnemidler: 
Beskyttelse af åndedrætsorganer: Åndedrætsværn ved skæring i betonen. 
Beskyttelse af hænder: Brug af handsker, der kan modstå mekanisk slid anbefales. 
Beskyttelse af øjne: Beskyttelsesbriller ved skæring i betonen. 
Beskyttelse af hud: Brug knæbeskyttelse ved knæliggende arbejde. 
 
Generelle beskyttelses- og hygiejneforanstaltninger  
Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde. 
 
9: Fysisk-kemiske egenskaber 
 
Fysisk form: faststof 
Farve: produktspecifik 
Lugt: lugtfri 
pH-værdi: ikke relevant 
Densitet: ca. 2,3 g/cm3 
Opløselighed i vand: ikke opløselig. 
Termisk nedbrydning: Ingen nedbrydning. 
Eksplosionsfare: ikke eksplosiv 
 
10. Stabilitet og reaktivitet 
 
Produktet er stabilt. 
 
11: Toksikologiske oplysninger 
 
Efter indånding: Der er ingen farlige dampe over produktet, dog skal åndedrætsværn benyttes ved skæring i 
betonen. 
Ved ubehag efter indånding af dampe/aerosoler: ikke relevant 
Ved hudkontakt: ikke relevant 
Ved kontakt med øjnene: skyl øjet, ved fortsat gene søg læge. 
Ved indtagelse: ikke relevant 
 
12: Miljøoplysninger 
 
Persistens og nedbrydelighed 
Hærdet beton er ikke biologisk nedbrydeligt 
 
Bioakkumuleringspotentiale 
Hærdet beton er ikke bioakkumulerbart. 
 
Mobilitet i jord 
Hærdet beton er ikke mobilt 
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13: Forhold vedrørende bortskaffelse 
 
Beton er ikke farligt affald. Kontakt kommunen for anvisning af håndtering. Brug følgende kode til 
affaldsregistrering: EAK-kode: Afhængigt af branche og anvendelse f.eks. 17 01 01 Beton. 
 
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 
 
Kemikaliesikkerhedsvurdering 
Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering. 
 
16: Andre oplysninger 
 
Hvis De har spørgsmål til dette SDB, dets indhold eller andre produktsikkerhedsrelevante spørgsmål, bedes 
De skrive til følgende e-mailadresse: lab@gammelrand.dk 
 
De oplysninger, som er i sikkerhedsdatabladet, er baseret på vores nuværende viden og erfaringer og 
beskriver produktet udelukkende med henblik på sikkerhedskrav. Oplysningerne beskriver ikke produktets 
egenskaber (produktspecifikation). En aftalt beskaffenhed eller egnethed af produktet til et bestemt 
anvendelsesområde kan ikke afledes af oplysningerne. Det påhviler modtageren af produktet at overholde 
ejendomsrettigheder samt eksisterende love og bestemmelser. 


