Oplysninger om QR-kode
Levering af mørtel til byggepladsen
For at hjælpe dig og som en service fra vores side er emballagen til Xellas mørtelog pudsprodukter forsynet med en QR-kode. Ved at scanne den produktspecifikke
QR-kode med en mobil enhed kan du få alle aktuelle oplysninger om produktet. Du
kan også udskrive alle dokumenterne og tilføje dem til byggedokumentationen. Som
en ekstra fordel tilbyder vi dig mulighed for at se og downloade alle oplysninger og
dokumenter på de forskellige sprog, der er nemmest for dig at forstå.

Scan QR-koden for at få yderligere relevante oplysninger, f.eks.
• Forklaring af piktogrammer for korrekt behandling af produktet
• Vigtige EHS-oplysninger i forbindelse med hændelser med produktet
• Kompakt information om produktets tekniske specifikationer
• Mange muligheder for at få yderligere oplysninger om produktet på vores hjemmesider

Sprogindstilling og valg af ønskede oplysninger
QR-koden på emballagen indeholder allerede alle de oplysninger, der er
nødvendige for at identificere produktet. Når du scanner QR-koderne, vælges
dit foretrukne sprog automatisk, men det kan også ændres til en række andre
sprog. På den måde har du mulighed for at få de samme oplysninger på de
forskellige tilgængelige sprog. Du kan få adgang til de ønskede oplysninger ved
at klikke på den relevante knap.
Du kan desuden få adgang til de ønskede oplysninger ved manuelt at indtaste
https.//label.digital.xella.com og udfylde de produktspecifikke oplysninger, f.eks.
den varekode eller GTIN-kode, der er anført på emballagen.
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For professional processing, please read the manufacturer's
processing instructions carefully. The product is easiest,
safest and best to use if the instructions are followed as
closely as possible. If you need further assistance, please
contact the manufacturer. In any case, please observe the
safety instructions for handling the product.

Max. +30°C
Min. +5°C

The material is suitable for outdoor and indoor use. During
processing, care must be taken to ensure that the minimum
temperatures are not fallen below and maximum
temperatures are not exceeded. The temperature range must
be maintained during the entire processing, on the surface of
the materials and the entire curing process of the material.

20 l

Mix the speciﬁed amount of material (kg) with the speciﬁed

+

Please do not deviate from the water quantity, so that the

7.5
kg

amount of water (litres) to obtain a product ready for use.

De oplysninger, der kræves for korrekt
blanding, anvendelse og forbrug af det
pågældende mørtelprodukt, er vist som
letforståelige piktogrammer på bagsiden
af emballagen. Hvis du ikke kender særlig
meget til Xellas mørtel- og pudsprodukter, kan du se eller downloade en udførlig
forklaring på piktogrammerne på dit

foretrukne sprog på din mobile enhed.
Du kan også downloade og udskrive
håndteringsvejledningen, så den kan
bruges af de personer, der anvender
produktet, til korrekt håndtering.

material properties can be guaranteed.

Fare- og sikkerhedssætninger (EHS)
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H315

Causes skin irritation

H317

May cause an allergic skin reaction

H318

Causes serious eye damage.

H335

May cause respiratory irritation

H373

May cause damage to organs ( state all organs
affected, if known) through prolonged or repeated
exposure (state route of exposure if it is
conclusively proven that no other routes of
exposure cause the hazard)

P101

If medical advice is needed, have product
container or label at hand.

Mørtel- og pudsprodukter består af kemiske komponenter. Af sikkerhedsmæssige årsager er der specifikke fare- og
sikkerhedsoplysninger på bagsiden af
emballagen på forskellige sprog. Disse
beskriver farerne ved de kemiske stoffer
og de sikkerhedsinstrukser, der skal
følges. I tilfælde af en hændelse kan du
tage QR-koden fra posen med dig og give
den til specialisterne, som derefter også
kan få mere at vide om produktspecifikationerne. Derudover er UFI-koden trykt på
emballagen til vores produkter. I tilfælde

af en ulykke indeholder denne kode
også EHS-oplysninger, så der kan
foretages de korrekte indledende
nødforanstaltninger.
Du kan få flere sprog, hvis du scanner
QR-koden, og dermed nem adgang til
de relevante oplysninger. Vi anbefaler
dig at udskrive dette dokument, så du
har det ved hånden, hvis der opstår
kontakt med produktet.
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LW UNI EN 998-1
Product: Factory plaster mortar
Lightweight plaster mortar (LW)
Intended use: On exterior and
interior walls, ceilings and pillars
Fire performance class

A2-s1,d0

Water absorption

W2

Water vapour permeability

μ ≤ 10

Adhesion tensile strength

≥ 0,08 N/mm² - FP-C

Thermal conductivity

P=50%: λ10,dry,mat ≤ 0,18 W/(mK)

Durability (frost resistance)

NPD

Dangerous substances

SDS

Du kan til enhver tid downloade alle
tekniske specifikationer for produktet
ved at scanne QR-koden, så du altid kan
have dem ved hånden. Ud over ydeevnedeklarationen (DoP) får du alle de tekniske
oplysninger, der er relevante for produktet, og som angiver korrekt brug, på dit
foretrukne sprog.

P=90%: λ10,dry,mat ≤ 0,20 W/(mK)
Tab.A.12

Yderligere værdifulde oplysninger
Yderligere
værdifulde
oplysninger

Xella Danmark A/S
Lysholt Allé 11
DK-7100 Vejle

Så snart du har scannet produktet eller
indtastet de relevante produktoplysninger
manuelt, kan du få yderligere oplysninger
via vores digitale tilbud. Hvis du skal
bruge den aktuelle ydeevnedeklaration,
kan du hente den frem med et enkelt
klik. På denne måde kan du også hurtigt

finde yderligere produktoplysninger og
information om, hvilke produkter der
er velegnede til mørtel- og pudsprodukterne. Hvis du har spørgsmål, kan
du finde din personlige kontaktperson
på vores hjemmeside.

QR Code is registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED
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