
TERRAZZO BETONG 
Sikkerhetsdatablad 

1) NAVN PÅ PRODUKTET OG FORETAKET:  
Leverandør:   Herrljunga Terrazzo AS, Box 13, 524 21 HERRLJUNGA 

Handelsnavn og produkttype:  Plasstøpt Terrazzo 

Anvendelsesområde:  Brukes som overflatebelegg på bygg konstruksjoner 

Kontaktperson:  Anders Lundell, Tlf: + 46 513 78 50 00 

Telefonnr ved nødsituasjon: Tlf: 112 

 

2) FARLIGE EGENSKAPER:  
Produktet virker irriterende ved kontakt med huden 

 

3) SAMMENSETNING 
Kjemisk teknisk benevning: 

  
Substansens navn  Andel CAS nr/ EC nr / Index nr Symbol (s) R-fras (S) 

Kalciumkarbonat (marmor, Kalksten)      70-80%                            ------/-----/-----                           Ingen               Ingen 

Portlandsement                                       20-30%      65-997-15-1 / 266-043-4 /---              Xi            R37/38,41 

Pigment og tilsetningsmiddel                     0-1%              ------/-----/----- Ingen               Ingen 

 

Ved bearbeiding av den herdede terrazzomassen oppstår det slipestøv (sliping, kapping av plater), som kan 

irritere øyer, nese og luftveier. Ved eksponering av slipestøv bør riktig sikkerhetsutstyr brukes. Det skal 

brukes beskyttelse for innånding og punktavsug ved kapping innendørs. Slipestøvet inneholder ikke 

kvartsstøv. 

 

4) TILTAK / FØRSTEHJELP VED STØVDANNELSE, BLANDING OG BEARBEIDING 
Innånding:  Frisk luft. Ved besvær, kontakt lege. 

Hudkontakt:  Ta av forurensede klær. Vask med såpe og vann. 

Øyekontakt:  Ikke gni! Skyll UMIDDELBART med mye vann i minst 15 min. Ta ut 

  kontaktlinser. Om irritasjonen ikke slutter, fortsett å skylle og søk lege. 

Svelging:  Skyll munnen. Drikk rikelig med vann eller melk. Kontakt lege hvis store 

  mengder svelges 

 

5) FORHOLDREGLER VED BRANN 
Produktet er ikke brennbart 

 

6. FORHOLDSREGLER VED UTILSIKTET UTSLIPP  
Saneringsmetoder: Støvsug eller fei opp mekanisk avfall. Unngå støvdannelse. Fersk 

  terrazzomasse er oppløselig i vann, hindre derfor spredning til  

  avløpssystem (tetter rør når det herder). Herdet produkt er uløselig i vann.  

Forøvrig:  Herdet produkt er uoppløselig og kan skilles ut ved alle kloakkrenseanlegg. 
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7. HÅNDTERING OG LAGRING 

Håndtering:  Unngå kontakt med hud og øyne. 

Lagring:  Ublandet materiell oppbevares tørt og frostfritt (gjelder sement). 
   

8. BEGRENSNING AV EKSPONERINGEN/ PERSONLIG BESKYTTELSE 
Personlig beskyttelsestiltak: 

• Pustebeskyttelse: Det behøves normalt ingen innåndings beskyttelse, men det skal brukes 

  ved risiko for kraftig støvutvikling i forbindelse med blanding.  

• Beskyttelse av hender: Beskyttelseshansker ved kontakt med den ferske betongmassen. 

• Beskyttelse av hud: Bruk beskyttelses klær.  

• Beskyttelse av øye: Beskyttelsesbriller eller ansiktsbeskyttelse ved blanding og bearbeiding av 

  produkt.  

Yrkeshygiene:  Følg god industriell hygiene. 

Mineralsk støv:  Oppstår ved bearbeiding. 

 

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 
Utseende:  Tyktflytende masse (betong) 

Lukt:  Luktfri 

Tetthet:  2,5 kg/liter. 

Bulk tetthet:  2,5 kg/liter. 

Løselighet i vann: Løselig 

Smeltepunkt:                               ---- 

Kokepunkt:  ---- 

Flammepunkt:  Ikke brennbart 

PH- verdi:  >12 

Tørrhet:  100% 

 

10) STABILITET OG REAKTIVITET 
Ingen termisk nedbrytning ved temperaturer opp til det teoretiske smeltepunktet. 

Ingen farlige reaksjoner ved korrekt oppbevaring og anvendelse. 

Ingen farlige nedbrytningsprodukter ved korrekt oppbevaring og anvendelse. 

 

11) TOXIKOLOGISK INFORMASJON 
Innånding:  Ikke aktuelt. 

Øyekontakt:  Kontakt med øynene kan forårsake alvorlig øyenskade.  

Hudkontakt:  Langvarig hudkontakt kan gi begynnelse til irritasjon på huden. 

Svelging:  Kan gi irritasjon i svelg og hals. 

 

12) EKOTOXIOLOGISK INFORMASJON 
Forberedelsen har ingen kjent ekotoxiologisk innvirkning 

 

 

13) AVFALLSHÅNDTERING 
Anbefaling:  Avfall sendes til godkjent avfallshåndtering. 
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14) TRANSPORTINFORMASJON 
Allmenn informasjon:  Ikke klassifisert. Tørrprodukter leveres ofte på returpall av tre. 

  

15) GJELDENE FORSKRIFTER  
Xi  Irriterende.  

R 38  Irriterer huden. 

R 41  Risiko for alvorlig øyenskade. 

S 2  Oppbevares utilgjengelig for barn. 

S 24  Unngå kontakt med huden. 

S 26  Skyll umiddelbart med mye vann og søk lege. 

S 37/39  Bruk beskyttelseshansker og beskyttelsesbriller eller  

  ansiktsbeskyttelse. 

 

Ved bruk av produktet skal risikoverdien for støv i følge punkt 8 iakttas. 

 

16. ØVRIG INFORMASJON 
Anbefalt bruksområder  og restriksjoner:  

For detaljert informasjon se presentasjon «Terrazzo – mulighetens materiale» på www.respo.no 

 

 

Innhold og format i denne SDS er i henhold til EEC Commission Directive 2004/73EC 

  

 

Friskrivningsklausul:  

Informasjonen i dette datablad er hentet fra kilder som vi har bedømt troverdige. 

Informasjonen er imidlertid troverdig uten garanti, særskilt eller indirekte, i henhold til sin riktighet. 

Forutsetninger eller metoder for behandling, lagring, anvendelse eller fjerning av produktet er utenfor vår 

kontroll og bør være utenfor vårt kjennskap. Av denne og andre årsaker kan vi ikke ta på oss ansvaret og 

fraskriver oss uttrykkelig ansvaret for tap, skade eller kostnad i forbindelse med eller på noen måte koblet til 

behandling, lagring, anvendelse eller tap av produktet. Dette  sikkerhetsblad er utarbeidet kun til bruk for 

dette produktet. Om produktet benyttes som en komponent til et annet produkt, kan ikke dette datablad 

benyttes. 
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