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SEKSJON 1: IDENTIFISERING AV PRODUKT OG PRODUSENT.

1.1 Produkt.

Produktnavn:  MAXPLUG     

1.2 Anbefalte bruksområder 

Mørtelsement - Hurtigsement for tetting 

Ikke anbefalte bruksområder:
Annet bruk enn det som er anbefalt.

1.3 Detaljer om produsent.

Firma: DRIZORO, S.A.U. 
Addresse: C/ Primavera, 50 - 52  Parque Industrial Las Monjas 
By: 28850 Torrejón de Ardoz 
Province: Madrid (Spain) 
Telefon: +34 91 676 66 76
Fax: +34 91 675 11 31
E-mail: info@drizoro.com

1.4 Nødnummer man kan ringe: +34 91 676 66 76 (kun i normal arbeidstid)

SEKSJON 2: IDENTIFISERING AV FARER.

2.1 Klassifisering.

I henhold til forordning (EU) No 1272/2008:

Eye Irrit. 2 :    - Forårsaker kraftig øye-irritasjon.
STOT SE 3:      - Kan forårsake irritasjon i luftveiene.     
Skin Irrit. 2 :   - Forårsaker hud-irritasjon.
Skin Sens.1:    - Kan forårsake allergiske hudreaksjoner.

  2 ..2 Merking.
.

.

Merking er i henhold til forordningen (EU)  No 1272/2008:

Advarsel
H deklarasjoner:

H315 
H317 
H319 
H335 

P deklarasjoner:
P261 
P280 
P321 
P337+P313 
P362+P364 
P403+P233 
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Forårsaker hud-irritasjoner.
Kan forårsake allergiske hud-reaksjoner.
Forårsaker alvorlig øye-irritasjon.
Kan forårsake irritasjon i luftveiene.

Unngå å puste inn støv, røyk, gass, damp, tåke og tåkespray.
Bruk verneutstyr som hansker, verneklær, visir og briller.
Spesiell behandling (se detaljer på etiketten på produktbeholderen).
Dersom øye-irritasjonen varer, ta kontakt med lege.
Ta umiddelbart av klær som er blitt sølt på og vask dette før det brukes på nytt. 
Lagre på en godt ventilert plass. Hold emballasjen godt lukket.

P501 Ved gjenvinning, lever produktet til egnet plass.
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Inneholder:
Portland sement, kjemikalier

2.3 Andre farer.
Ved normalt bruk vil ikke produktet i seg selv kunne innebære noen andre farer for helse og miljø.

SEKSJON 3: INGREDIENSER OG BLANDINGSFORHOLD.

3.1 Stoffer og substanser.
Ikke relevant.

3.2 Blandinger.
Substanser som medfører en fare for helse og miljø, i henhold til forordning (EC) No.  1272/2008, som har grenseverdier 
for utslipp og er klassifisert som PBT/vPvB eller er inkludert på Candidate List:

Identifisert Navn Konsentrasjon 

(*)Klassification - forordning (EC)
No 1272/2008 

Classification 
spesifikk

konsentrasjons
grense

CAS No: 65997-15-1 
EC No: 266-043-4 

Sement, portland, kjemikalier 20 - 50 % 

Eye Irrit. 2, 
H319 - STOT 
SE 3, H335 - 
Skin Irrit. 2, 
H315 - Skin 

Sens. 1, H317 

- 

(*)Komplett tekst for H -definisjonene er listet opp i seksjon 16 i dette sikkerhetsdatabladet. 

SEKSJON 4: FØRSTEHJELP.

FOREBYGGING: Ved langvarig kontakt med hud, kan produktet gi disse symptomene: Rød hud, blemmer, eller 
betennelser. Symptomene kan komme over tid. Produktet kan over tid også forårsake allergiske reaksjoner i huden.

4.1 Førstehjelp. 

Ved tvil, eller om man føler ubehag over tid skal lege kontaktes. Gi ALDRI noe å drikke til personer som er bevisstløse.

Dersom produktet pustes inn.

Gi personen tilgang til frisk luft. Hold personen varm og rolig. Dersom pusten stopper opp, gi kunstig åndedrett. IKKE gi 
personen noe å spise/drikke. Dersom personen er bevisstløs må personen legges i stabilt sideleie og medisinsk hjelp må tilkalles. 

Dersom produktet kommer i øyet.
Dersom personen har på kontaktlinser skal disse tas ut . Vask øyet med masse rent og kaldt vann i minst 10 minutter, mens 
øyelokket holdes oppe. Tilkall medisinsk assistanse. 

Dersom produktet kommer i kontakt med huden.

Ta vekk klær som er tilsølt med produktet. Vask kraftig med både vann og med såpe (eller annen passende rens). Bruk 
ALDRI tynner eller andre løsemidler.

Dersom produktet svelges.

Dersom produktet svelges, må medisinsk hjelp tilkalles umiddelbart. Pasienten skal IKKE kaste opp. 

4.2 De viktigste symptomer og konsekvenser, akutte og forsinkede.

Produktet vil skape irritasjon ved langvarig kontakt med hud eller slimhinner. Rødhet, blemmer eller betennelser kan 
oppstå. Ved inhalering vil man føle irritasjon i luftveiene. Symptomene kan komme forsinket. Allergiske reaksjoner kan 
oppstå. 

4.3 Indikasjon på at personen trenger umiddelbart medisinsk behandling.

Ved tvil, eller dersom symptomene ikke gir seg må man ta kontakt for umiddelbar medisinsk behandling. Gi aldri mat og drikke til 
personer som er bevisstløse. 
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SEKSJON 5: BRANNFOREBYGGENDE TILTAK.

Produktet representerer ikke noen spesiell risiko ved tilfelle av brann.

5.1 Brannslukkende media.

Brannslukkende pulver eller CO2. Ved omfattende brann, også alkoholresistent skum og vann-spray. Ikke benytt direkte 
vannstråle på produktet for å slukke. 

5.2 Spesiell fare som kan oppstå ved brann i produktet.

Ved brann kan tykk og sort røyk oppstå. Som resultat av termisk nedbryting kan det også oppstå gasser som:
Karbonmonoksid og karbondioksid.  Røyk og gass fra produktet er helseskadelig.

5.3 Råd til brannmannskap.
Benytt vann for å kjøle ned tanker, sisterner og beholdere som står nær varmekilden eller brannen. Ta hensyn til 
vindretningen Gjør tiltak for å unngå at vann fra slukkingen går i avløp, kloakk og bekker. 

Beskyttelsesutstyr ved brann.
Avhengig av størrelsen på brannen vil det være nødvendig å benytte forskjellig type beskyttelsesutstyr. Varmedempende klær, 
pusteutstyr, hansker, briller og masker.  

SEKSJON 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP.

6.1 Personlige forholdsregler, beskyttelsesutstyr, og prosedyrer ved ulykker.

Når det gjelder eksponeringskontroll og personlige beskyttelsestiltak, se seksjon 8. 

6.2 Miljømessige forholdsregler.
Unngå utslipp til avløp, overflatevann og grunnvann. 

6.3 Metoder og utstyr til oppdemning og opprydding.

Det forurensede området skal umiddelbart ryddes/renses med passende tiltak. 

6.4 Referanse til andre seksjoner.
Når det gjelder eksponeringskontroll og personlige beskyttelsestiltak, se seksjon 8.
Når det gjelder avfallshåndtering, følg anbefalingene i seksjon 13.

SEKSJON 7: HÅNDTERING OG OPPBEVARING.

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering.

For personlige beskyttelsestiltak, se seksjon 8. Benytt aldri trykk for å tømme beholderne, de er ikke motstandsdyktige mot trykk.  
I området hvor det arbeides med produktet er det forbudt å røyke, spise og drikke. 
Følg lovgivning om helse og sikkerhet på arbeidsplassen. Oppbevar produktet i originalemballasjen. 

7.2 Betingelser for sikker oppbevaring, inkludert eventuelle uforenligheter.
Oppbevar produktet i henhold til lokal lovgivning. Les informasjonen på merkelappen. Beholderen skal lagres på et tørt og godt 
ventilert sted, med temperatur mellom 5 og 35 ºC.  Hold produktet borte fra varme og direkte sollys. 
Hold produktet borte fra antenningskilder, fra oksiderende materialer, og fra syreholdige og alkaliske materialer. 
Ingen røyking. Hold ikke-autoriserte personer på avstand. 
Når beholderen er åpnet, må den lukkes forsiktig og plasseres vertikalt for å unngå søl. 
Produktet påvirkes ikke av direktiv 2012/18/EU (SEVESO III).
7.3 Spesifikk bruk - Hurtigsement - Tetting.

SEKSJON 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONELIG BESKYTTELSE.
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8.1 Kontrollparametere.

Produktet inneholder ikke substanser med miljømessige eksponeringsgrenseverdier. Produktet inneholder ikke substanser med 
biologiske eksponeringsgrenseverdier  

8.2 Eksponeringskontroll.

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Dette kan oppnås ved hjelp av god lokal avtrekksventilasjon og et godt generelt avtrekksystem.

Konsentrasjon: 100 % 

Bruk: Sement

Åndedrettsvern:

PPE: 

Karakteristikk:

CEN standard: 

Vedlikehold:

Filtermaske for beskyttelse mot gass og partikler.
«CE» merket, kategori III.  Masken må ha en stor synsvidde og en god anatomisk
utforming, den skal tette godt og være vanntett.
EN 136, EN 140, EN 405 
Må ikke lagres på steder med høy temperatur eller utsettes for damp. kontroller pusteventilen før 
masken benyttes.

Håndbeskyttelse:

PPE: 
Karakteristikk:

CEN standard: 

Vedlikehold:

Observasjoner:

Hansker som beskytter mot kjemikalier.
«CE» merket, kategori III.

EN 374-1, En 374-2, EN 374-3, EN 420 

Må lagres på en tørr plass. Unngå varmekilder og direkte sollys. Ikke gjør noen endringer på hanskene 
som kan redusere deres evne til å beskytte. Ikke påfør maling, løsemidler eller lim.

Bruk hansker av riktig størrelse. hendene må være rene og tørre før hanskene tas på. 

Materiale: PVC (polyvinyl chloride) 
Gjennombrudds
tid (min.):

> 480
Materialtykkelse
(mm): 

0,35 

Øyebeskyttelse:

PPE: 
Karakteristikk:

CEN standard: 

Vedlikehold:

Observasjon:

Visir.
«CE» merket, kategori II. Ansikt og øye-beskyttelse mot væskesprut.

EN 165, EN 166, EN 167, EN 168 

Det bør være optimal sikt, derfor bør det være daglig vask av de gjennomsiktige delene.  Desinfiser 
visiret med jevne mellomrom, følg produsentens instruksjoner. Sørg for at alle bevegelige deler fungerer. 
Ansiktvisiret burde ha et synsfelt på minst 150 mm vertikalt.

Hudbeskyttelse:

PPE: 

Karakteristikk:

CEN standard: 

Vedlikehold:

Observasjon:

Anti-statiske beskyttende klær.
«CE» merket, kategori II. Beskyttende klær som ikke er for stramme eller for løse
slik at de er til hinder for brukerens bevegelser.
EN 340, EN 1149-1, EN 1149-2, EN 1149-3, EN 1149-5 

For å sikre optimal beskyttelse må vaske og vedlikeholdinstruksene fra leverandøren følges.
Klærne må være komfortable samtidig som de tilby tilstrekkelig beskyttelse, de må tåle miljøet, 
aktiviteten og ha den forventede levetid. 

PPE: 
Karakteristikk:

Anti-statiske vernesko .
«CE» merket, kategori II.

CEN standard: 

Vedlikehold:

Observasjon:

EN ISO 13287, EN ISO 20344, EN ISO 20346 

Kontroller skoene med jevne mellomrom.

Sko må passe den enkelte person. Dette er individuelt, så forsøk derfor flere modeller og størrelser.
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Observasjoner: Les produsentens instruksjoner. Bruk type filter alt etter behov: P1-P2-P3, gass og damp: A-B-E-K-AX

Filter påkrevet: A2
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SEKSJON 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER.

9.1 Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper.

Utseende:         Pulver med karakteristisk farge og ingen lukt
Farge: - (Ikke tilgjengelig/ Ikke relevant)
Lukt:    - (Ikke tilgjengelig/ Ikke relevant)
Lukt grense:  - (Ikke tilgjengelig/ Ikke relevant)
pH: 11 -13.5 
Smeltepunkt: > 1000 ºC   ºC
Kokepunkt:    - (Ikke tilgjengelig/ Ikke relevant)
Antenner ved temperatur: - (Ikke tilgjengelig/ Ikke relevant)
Fordunstningstall:      - (Ikke tilgjengelig/ Ikke relevant)
Brennbarhet (fast stoff, gass):  - (Ikke tilgjengelig/ Ikke relevant)
Nedre brennbarhetsgrense:     - (Ikke tilgjengelig/ Ikke relevant)
Øvre brennbarhetsgrense:      - (Ikke tilgjengelig/ Ikke relevant)
Damptrykk:      - (Ikke tilgjengelig/ Ikke relevant)
Damptetthet:   - (Ikke tilgjengelig/ Ikke relevant)
Relativ tetthet:   1.30  g/cm3

Oppløselighet: - (Ikke tilgjengelig/ Ikke relevant)
Liposolubility: - (Ikke tilgjengelig/ Ikke relevant)
Hydrosolubility: - (Ikke tilgjengelig/ Ikke relevant)
Partisjonskoeffisient (n-oktanol/vann):  - (Ikke tilgjengelig/ Ikke relevant) 
Selvantennelsestemperatur:                 - (Ikke tilgjengelig/ Ikke relevant) 
Spaltingstemperatur:                           - (Ikke tilgjengelig/ Ikke relevant) 
Viskositet:                                          - (Ikke tilgjengelig/ Ikke relevant) 
Eksplosive egenskaper:                        - (Ikke tilgjengelig/ Ikke relevant) 
Oksiderende egenskaper:                    - (Ikke tilgjengelig/ Ikke relevant) 

9.2 Annen informasjon.
Støpepunkt:  - (Ikke tilgjengelig/ Ikke relevant)
Blink: - (Ikke tilgjengelig/ Ikke relevant)
Kinematisk viskositet: - (Ikke tilgjengelig/ Ikke relevant)

SEKSJON 10: STABILITET OG REAKTIVITET.

10.1 Reaktivitet.
Produktet representerer ingen fare relatert til reaktivitet.

10.2 Kjemisk stabilitet.
Ustabil i kontakt med: Syre

10.3 Mulige farlige reaksjoner.

Nøytralisering kan oppstå ved kontakt med syre.

10.4 Forhold som må unngås.

- Unngå kontakt med syre.

10.5 Uforenelige stoffer.
Unngå kontakt med følgende materialer:
- syre.

10.6 Farlige nedbrytningsprodukter.
- Korrosive gasser og damp.
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SEKSJON 11: TOKSIKOLOGISK INFORMASJON.

ØYE-IRRITASJON :  Sprut i øynene kan forårsake øye-irritasjon.

INNÅNDING: Inhalering av damp eller partikler kan irritere luftveiene. Det kan føre til problemer med pust, det kan 
påvirke sentralnervesystemet og i ekstreme tilfelle føre til bevisstløshet.
HUDKONTAKT.  Ved gjentagende og langvarig kontakt med bar hud, eller slimhinner, kan symptomer som rød hud, blemmer 
og utslett oppstå. Noen av symptomene kan oppstå umiddelbart og noen kan komme forsinket. Allergiske reaksjoner på 
huden kan forekomme.

11.1 Informasjon om toksikologiske effekter. 
Det finnes ikke testdata for dette produktet.

Gjentagende og langvarig hud-kontakt med produktet kan føre til at huden tørker ut, noe som gir røde utslett og mulighet til at 
produktet lettere kan absorberes inn i kroppen via huden. Sprut i øyne kan forårsake irritasjon og reversible skader.

a) akutt forgiftningsfare;

Ingen klassifiseringsdata

b) Hud korrosjon/irritasjon;
Produkt klassefisering:
Hud-irriterende, Kategori 2: Forårsaker hud-irritasjon.

c) alvorlig øyeskade/irritasjon;
Produkt klassifisering:
Øye irritasjon, Kategori 2: Forårsaker alvorlig øye-irritasjon.

d) hud sensitivitet/pust;
Produkt klassifisering:
hud-sensitiv, Kategori 1: Kan forårsake allergisk hudreaksjon.

e) bakteriecelle mutagenitet;
Ingen klassifiseringsdata.

f) karsinogenisitet;
Ingen klassifiseringsdata.

g) reproductive toksisitet;
Ingen klassifiseringsdata.

h) STOT- enkel eksponering;
Produkt klassifisering:
Spesifikk organ toksisitet følger enkel eksponering, Category 3:

i) STOT- gjentatt eksponering;
Ingen klassifiseringsdata.

j) aspirasjonsfare;
Ingen klassifiseringsdata

SEKSJON 12: ØKOLOGISK INFORMASJON.

12.1 Toksitet.
Ingen informasjon er tilgjengelig. 

12.2 Persistens and nedbrytbarhet.
Ingen informasjon er tilgjengelig. 

12.3 Bioakkumulativt potensiale.
Ingen informasjon er tilgjengelig.

12.4 Mobilitet i jorden.
Ingen informasjon er tilgjengelig. 
Produktet må ikke slippes ut i kloakk og bekker.
Unngå at produktet trekker ned i jorden.
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12.5 Resultater av PBT og vPvB vurdering.
Ingen informasjon tilgjengelig om resultater av PBT og vPvB vurdering av produktet.

12.6 Andre uønskede virkninger.
Ingen informasjon tilgjengelig.

SEKSJON 13 AVFALLSHÅNDTERING.

13.1 Metoder for avfallshåndtering.

Produktet skal ikke tømmes i kloakk eller i bekker. Avfall og tomme beholdere må leveres i henhold til lokale forskrifter. 
Følg Direktiv 2008/98/EC som omhandler avfallshåndtering.

SEKSJON 14: TRANSPORT INFORMASJON.

Det er ingen farer relatert til transport av produktet. Dersom produktet skulle lekke ut se seksjon 6 - "Tiltak ved utilsiktet utslipp".

14.1 UN number. 
Det er ingen farer relatert til transport av produktet. 

14.2 UN Varenavn ved transport.

ADR: 
IMDG: 
ICAO: 

Transport ikke farlig. 
Transport ikke farlig.
Transport ikke farlig.

14.3 Transport fareklasse.
Transport ikke farlig.

14.4 Emballasjegruppe.

Transport ikke farlig.

14.5 Miljøfarer. 
Transport ikke farlig.

14.6 Spesielle forholdsregler for bruker.
Transport ikke farlig. 

14.7 Transport i bulk i henhold til vedlegg II til MARPOL og IBC kode.
Transport ikke farlig.

SEKSJON 15: OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER.

15.1 Helse, miljø og sikkerhetsforskrifter som er relevante for produktet.
Produktet er ikke påvirket av forskriften (EC) No 1005/2009, EU-forskrift om produkter som forringer 
ozonlaget.

Volatile organic compound (VOC) - Flyktig organisk sammensetting 
VOC innhold (p/p): 0 %

VOC innhold: 0 g/l

Produktet er ikke påvirket av Direktiv 2012/18/EU (SEVESO III).
Produktet er ikke påvirket av Regulativ (EU) No 528/2012
Produktet er ikke påvirket av Regulativ (EU) No 649/2012
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15.2 Kjemisk sikkerhetsvurdering.
Det har ikke blitt utført noen kjemisk sikkerhetsvurdering av produktet.

SEKSJON 16: ANNEN INFORMASJON.

Komplett tekst for H-definisjonene tidligere nevnt i seksjon 3:

H315 
H317 
H319 
H335 

Forårsaker hud-irritasjoner.
Kan forårsake en allergisk hud-reaksjon.
Forårsaker alvorlig øye irritasjon.
Kan forårsake irritasjon i luftveiene.

Klassifiseringskoder:

Eye Irrit. 2 : Eye irritation, Category 2 - Kan forårsake kraftig øye-irritasjon.
STOT SE 3 : Specific target organ toxicity following a single exposure, Category 3 - Irritasjon i luftveiene.
Skin Irrit. 2 : Skin irritant, Category 2 - Forårsaker hud-irritasjon
Skin Sens. 1 : Skin sensitiser, Category 1 - Kan forårsake allergiske hud-reaksjoner.

Seksjoner endret fra forrige versjon av sikkerhetdatabladet :
1,2,7,14,16 

Det anbefales å gjennomføre et kurs i HMS Helse, miljø og sikkerhet slik at man vet mer om korrekt bruk av produktene.

Forkortelser og akronymer som er benyttet i sikkerhetsbladet:

CEN: European Committee for Standardization. 
PPE: Personal protection equipment. 

Referanser og kilder:
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html 
http://echa.europa.eu/ 
Regulation (EU) 2015/830. 
Regulation (EC) No 1907/2006. 
Regulation (EU) No 1272/2008. 

Informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet er presentert i henhold til COMMISSION REGULATION (EU) 2015/830 of 28 May
2015 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, 
Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency, amending 
Directive 1999/45/EC and repealing Council Regulation (EEC) No 793/93 and Commission Regulation (EC) No 1488/94 as well 
as Council Directive 76/769/EEC and Commission Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC. 

Informasjonen i sikkerhetsdatabladet er basert på nåværende kunnskap, direktiver og lover. Produktet må ikke  anvendes til 
annet formål enn det som er spesifisert. Det vil alltid være brukeren som er ansvarlig for å legge til rette for 
å følge lovgivningen.  Informasjonen i sikkerhetsdatabladet beskriver kun sikkerhetsbehov.
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Distributør for Norge:

ABK-Qviller AS
Hovedkontor: Brobekkveien 80 A bygg 13
Logistikk: Brobekkvn. 80 B bygg 10, 0582 Oslo
Pb. 64 Vollebekk, 0516 Oslo

Tlf. 23 17 05 20
abkqviller.no 




