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PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Ytong FIX N200
1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Der foreligger ingen oplysninger.

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Xella Italia S.r.lVirksomhed:

Via Zanica, 19 KGade:

I-24050 Grassobbio (BG), Località Padergnone, ItalienBy:

Telefax:+39 (0) 35-4 23 33 51Telefon:

E-mail (Kontaktperson):

+39 (0) 35-4 52 22 72

reach@xella.com

Kontakt Giftlinien på tlf.nr.: 82 12 12 12 (åbent 24 timer i døgnet). Se punkt 4 om førstehjælp1.4. Nødtelefon:

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Forordning (EF) nr. 1272/2008

Farekategorier:

Hudætsning/-irritation: Skin Irrit. 2

Alvorlig øjenskade/øjenirritation: Eye Dam. 1

Sensibilisering ved indånding/hudsensibilisering: Skin Sens. 1

Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering: STOT SE 3

Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering: STOT RE 2

Risikosætninger:

Forårsager hudirritation.

Forårsager alvorlig øjenskade.

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Kan forårsage irritation af luftvejene.

Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

2.2. Mærkningselementer

Forordning (EF) nr. 1272/2008

Farebestemmende komponent(er) for etikettering
Portlandcementklinker

Quartz fin fraktion

Tågestøv, Portland cement

Signalord: Fare

Piktogrammer:

H315 Forårsager hudirritation.

H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

Faresætninger
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H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.

H373 Kan forårsage skade på organer (lunge) ved længerevarende eller gentagen eksponering 

ved indånding.

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P103 Læs etiketten før brug.

P260 Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.

P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.

P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt Vand og sæbe.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle 

kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.

P333+P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.

P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.

P405 Opbevares under lås.

P501 Indhold/beholder skal tilføres en egnet recycling- eller affaldbehandlingsfacilitet.

Sikkerhedssætninger

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII. 

Produktet udvikler med fugt en alkalisk pH-værdi og kan så fremkalde irritationer. Reagerer med: Fugtighed, 

Vand (Cement vandig opløsning pH-værdi >11) 

Ved kontakt med huen: Forårsager hudirritation., Dermatistis

Ved øjenkontakt: Forårsager alvorlig øjenskade.  

Overhold udløbsdatoen (Anvendelsesbegrænsning ifølge REACH bilag XVII nr.: 47)

2.3. Andre farer

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Cementprodukt, hvor inholdet af krom (VI) nedsattes med reduktionsmiddel < 0,0002% (i forhold til den 

samlede tørvægt).

Kemisk karakterisering

Revidere-nr.: 1,00 DK-da Trykt dato: 28.02.2020
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Farlige komponenter

MængdeKemisk betegnelseCAS-nr.

EF-nr. Indeksnr. REACH-nr.

GHS-Klassificering

14808-60-7 kvarc 50-75 %

238-878-4

65997-15-1 Portlandcementklinker 10-40 %

266-043-4

Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, STOT SE 3; H315 H318 H335

65996-69-2 Granuleret højovnsslagg (formalet), højovnsslagge <15 %

266-002-0 01-2119487456-25

14808-60-7 Quartz fin fraktion 1 - < 5 %

238-878-4

STOT RE 1; H372

68475-76-3 Tågestøv, Portland cement 1 - < 5 %

270-659-9 01-2119486767-17

Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, STOT SE 3; H315 H318 H335

Fuld ordlyd af H- og EUH-sætninger: se punkt 16.

Andre informationer

UFI 58PR-8XE7-WT0A-WNA0

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Førstehjælp: sørg for selvbeskyttelse! Brug personlig beskyttelsesudrustning (se punkt 8). 

Alt tilsmudset tøj tages straks af og vaskes inden genanvendelse.

Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig (Vis etiketten, hvis det er 

muligt).

Generelt råd

Ved vejrtrækningsbesvær: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en 

stilling, som letter vejrtrækningen. Søg lægehjælp ved ubehag. 

Ved åndedrætsbesvær eller åndedrætsstop indled kunstigt åndedræt . Tilkald straks læge.

Hvis det indåndes

Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Lad ikke produktet tørre på huden. 

Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe. 

Tilsmudsede klædningsstykker bør vaskes før genanvendelse. 

Ved hudirritation: Søg lægehjælp.

I tilfælde af hudkontakt

Beskyt det uskadte øje. 

Ved øjenkontakt skyl omgående 10 til 15 minutter med rindende vand ved let åbnet øjenlåg og søg øjenlæge. 

Må ikke udsættes for gnidning. 

I tilfælde af øjenkontakt
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Lægebehandling er nødvendig omgående, da ætsninger, der ikke behandles, fører til vanskeligt lægende sår.

Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.  

Giv aldrig noget i munden på en bevidstløs person eller ved forekommende kramper. Skyl munden grundigt 

med vand. Lad vedkommende drikke rigeligt vand i små slurke ( fortyndingseffekt). 

Fremkald IKKE opkastning.

Ved indtagelse

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Henvisning til andre punkter 2

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Elementærhjælp, dekontamination, symptomatisk behandling.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Produktet selv kan ikke brænde. Afstem slukningsmidler efter omgivelserne.

Egnede slukningsmidler

Der foreligger ingen oplysninger.

Uegnede slukningsmidler

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Der er ikke kendskab til farlige nedbrydningsprodukter. 

Produktet udvikler med fugt en alkalisk pH-værdi og kan så fremkalde irritationer.

Særlig beskyttelsesudrustning ved brandbekæmpelse I tilfælde af brand: Benyt selvstændig lukket iltbeholder. 

Bær kemisk beskyttelsesdragt.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Opsaml kontamineret slukningsvand særskilt. Det må ikke nå ud i afløb eller vandløb.

Andre informationer

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sikker håndtering: se punkt 7 

Brug personlig beskyttelsesudrustning (se punkt 8). Bring folk i sikkerhed. 

Sørg for tilstrækkelig udluftning og lokal udsugning på kritiske steder. 

Beskyttes mod fugt. 

Undgå udvikling af støv. 

Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. 

Undgå: Inhalering af støv/partikler

Undgå udledning til miljøet. 

Må ikke trænge ned i undergrunden/jorden. Må ikke kommes i kloakafløb eller vandløb. (Bemærk: pH-værdi 

alkalisk, Henvisning til andre punkter 2.3)

Afløb bør afdækkes. Undgå udvikling af støv. 

Ved gasudslip eller ved indtrængen i vandløb, jordbunden eller kanalisationen skal de ansvarlige myndigheder 

orienteres.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Beskyttes mod fugt. Undgå udvikling af støv. 

støvudvikling: Brug personlig beskyttelsesudrustning (se punkt 8).

Fej forsigtigt tørt op. Skal optages mekanisk og i egnede beholdere afleveres til affaldsbehandling . 

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Revidere-nr.: 1,00 DK-da Trykt dato: 28.02.2020



i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad

Ytong FIX N200
Revideret dato: 28.02.2020 Side 5 af 14

Anvend ikke børste eller trykluft til rengøring af overflader eller beklædning. Brug tilladt industristøvsuger til 

fjernelsen. Højeffektivt partikelfilter (HEPA filter)

Genbrug mulig uden oparbejdning. Indhent oplysninger om genindvinding/genanvendelse hos 

fabrikanten/leverandøren. 

Suspension: Produktet er basisk. Før udledning af spildevand i spildevandsrensningsanlæget er neutralisering 

normalt påkrævet.

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse 

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

6.4. Henvisning til andre punkter

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Se punkt 8. Brug personlig beskyttelsesudrustning (se punkt 8). 

Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå udvikling af støv. 

Emballagen skal holdes tæt lukket. 

Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. 

Sørg for tilstrækkelig udluftning. 

Ved utilstrækkelig udluftning anvendes åndedrætsværn. 

Undgå udledning til miljøet.

Personer med sygdomsforløb med hudsensibiliseringsproblemer bør ikke beskæftiges i nogen som helst 

proces, hvor denne blanding indgår. 

Bær ikke kontaktlinser.

Sikkerhedsinformation

Særlige forholdsregler er ikke påkrævet.

Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse

Sørg for tilstrækkelig udluftning og lokal udsugning på kritiske steder. 

På arbejdspladsen må der ikke spises, drikkes, ryges eller snuses.

Andre informationer

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Bemærk: Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) 

Skal opbevares aflåst og utilgængeligt for børn. Opbevares utilgængeligt for børn. 

Må kun opbevares i originalemballagen på et køligt, godt ventileret sted. Opbevares et tørt sted. 

Emballagen skal holdes tæt lukket. Hold emballagen tør og godt lukket for at undgå urenheder og absorbering 

af fugt. 

Uegnet materiale til beholdere/udstyr: Aluminium 

Kræv godkendelse til vedligeholdelsesarbejder på tanke og siloer.

Tekniske foranstaltninger/opbevaringsbetingelser

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. 

Skal holdes fjernt fra: Syrer

Information om fælleslagring

Beskyttes mod fugt. 

Overhold udløbsdatoen (Henvisning til andre punkter 15.1, Anvendelsesbegrænsning ifølge REACH bilag XVII 

nr.: 47)

Yderligere information om opbevaringsforhold

7.3. Særlige anvendelser

Revidere-nr.: 1,00 DK-da Trykt dato: 28.02.2020
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Henvisning til andre punkter 1.2

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Grænseværdier for luftforurening

Kategorifib/cm³mg/m³ppmStof/materialeCAS-nr. Kilde

Gennemsnit 8 h-Kvarts, respirabel14808-60-7 0,1

Gennemsnit 8 h-Kvarts, total14808-60-7 0,3

DNEL/DMEL værdier

CAS-nr. Stof/materiale

DNEL type Eksponeringsvej Effekt Værdi

68475-76-3 Tågestøv, Portland cement

Medarbejder DNEL, langvarig inhalativ lokal 0,84 mg/m³

Medarbejder DNEL, akut inhalativ lokal 4 mg/m³

Forbruger DNEL, langvarig inhalativ lokal 0,84 mg/m³

PNEC værdier

Stof/materialeCAS-nr.

Delmiljø Værdi

68475-76-3 Tågestøv, Portland cement

Ferskvand 0,282 mg/l

Ferskvand (periodevis frigivel) 0,282 mg/l

Havvand 0,028 mg/l

Ferskvandssediment 0,875 mg/kg

Havvandssediment 0,088 mg/kg

Mikroorganismer i spildevandsrensningsanlæg 6 mg/l

Jord 5 mg/kg

Anvendelsesbegrænsning ifølge REACH bilag XVII nr.: 47:

Cement: Krom (VI) <0,0002% TM

Øvrige råd-Kontrolparametre

8.2. Eksponeringskontrol

Indretninger til lokal udsugning 

Forholdsregler til forhindring af dannelse af aerosol og støv 

Tekniske forholdsregler og anvendelse af egnede arbejdsprocedurer har forrang for brug af 

personbeskyttelsesudstyr.

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Minimale beskyttelsesforholdsregler i henhold til TRGS 500 

Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. 

Undgå udvikling af støv. Opstil og respekter husbeskyttelsesplan! 

Brug hudbeskyttelsescreme før håndtering af produktet. 

Grundig rengøring af huden straks efter håndtering af produktet. 

Hygiejniske foranstaltninger

Revidere-nr.: 1,00 DK-da Trykt dato: 28.02.2020
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På arbejdspladsen må der ikke spises, drikkes, ryges eller snuses. 

Vask hænder og ansigt grundigt eller tag om nødvendigt bad før pauser og ved arbejdets afslutning . 

Står tilstrækkelige vaskefaciliteter til rådighed 

Bruser til øjne skal være til rådighed og dens placering tydeligt afmærket 

Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen. 

Gulve, vægge og andre overflader i fareområdet skal rengøres regelmæssigt. Tilsmudset tøj skal vaskes, før 

det kan anvendes igen.

Bær ikke kontaktlinser. 

Tætsluttende beskyttelsesbrille. DIN EN 166 

Briller med sidebeskyttelse / Ansigtsbeskyttelsesskærm

Beskyttelse af øjne/ansigt

Der skal bære godkendte handsker: EN ISO 374 

Kemikaliebeskyttelseshandsker skal arbejdspladsspecifikt vælges i udførelse afhængigt af koncentrationen og 

mængden af farlige stoffer. 

Egnet materiale: NBR (Nitrilkautsjuk)

Anbefalede handskefabrikater: > 480 min 

Handskematerialets tykkelse: >=0,35 mm  

Materialets gennembrudstid og kildeegenskaber skal iagttages. Begrænsningen af bæretiden skal iagttages i 

henhold til producentens angivelser. 

Det anbefales, at afklare kemikalieresistensen for de ovennævnte beskyttelseshandsker ved særlig brug med 

handskeproducenten. 

Kontroller tæthed/uigennemtrængelighed før brug.

Håndværn

Bær kun passende, bekvemt siddende og ren beskyttelsesdragt. 

støvtæt, væsketæt Beskyttelsesbeklædning. (Overall) 

Kemikaliebestandige sikkerhedssko

Hudværn

Hvis tekniske udsugnings- og udluftningsforanstaltninger er umulige eller utilstrækkelige, skal der bæres 

åndedrætsværn. type P2-P3

Filtrerende halvmaske (EN 149), 

Hel-/halv-/kvartmaske (DIN EN 136/140), 

Kombinationsfilterapparat (EN 14387) 

Bemærk: Nationale bestemmelser

Åndedrætsværn

Undgå udledning til miljøet. Udslip opsamles. Emballagen skal holdes tæt lukket. 

Bemærk: Tyskland- Technische Anleitung Luft (TA-Luft) 

De nationale lovbestemmelser skal også iagttages!

Foranstaltninger til begrænsning afeksponering afmiljøet

grå

fastTilstandsform:

Farve:

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

lugtfriLugt:

Metode

pH-værdien (ved 20 °C): 11-13 (Suspension)

Tilstand-ændringer

>1200 °CSmeltepunkt:
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ikke relevantBegyndelseskogepunkt og 

kogepunktsinterval:

Ikke antændelig.Flammepunkt:

Selvopretholdende brændbarhed: Ingen data disponible

Antændelighed

Ikke antændelig.fast stof:

Ikke antændelig.gas:

Produktet er ikke: Eksplosiv

Eksplosive egenskaber

ikke relevantLaveste Eksplosionsgrænser:

ikke relevantHøjeste Eksplosionsgrænser:

ikke relevantAntændelsestemperatur:

Selvantændelsestemperatur

ikke relevantfast stof:

ikke relevantgas:

Dekomponeringstemperatur: ikke bestemt

Produktet er ikke: brandnærende

Oxiderende egenskaber

ikke bestemtDamptryk:

ikke bestemtDamptryk:

2,5-3,5 g/cm³Relativ massefylde:

Vægtfylde: ikke relevant

Vandopløselighed: <2 g/L

Opløselighed i andre opløsningsmidler

ikke bestemt

ikke bestemtFordelingskoefficient:

ikke bestemtViskositet/dynamisk:

Viskositet/kinematisk: ikke bestemt

ikke bestemtDampmassefylde:

Fordampningshastighed: ikke bestemt

ikke bestemtSeparationstest af opløsningsmidler:

ikke bestemtOpløsningsmiddeldampe:

9.2. Andre oplysninger

ikke bestemtIndhold af fast stof:

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Reagerer med: Fugtighed, Vand (Læs brugsanvisningen.) -  pH-værdi Suspension alkalisk >11

10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er kemisk stabilt under de anbefalede opbevarings-, anvendelses- og temperaturbetingelser.

10.3. Risiko for farlige reaktioner
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Reagerer med: 

Stærk syre (Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.) , 

Oxidationsmiddel, stærk

Fugtighed, Vand (Læs brugsanvisningen.)

10.4. Forhold, der skal undgås

Oxidationsmiddel, stærk  

Syre, koncentreret 

Vand

Aluminium

Ammoniumnitrat 

Metal, uædel  

Flussyre

10.5. Materialer, der skal undgås

intet/ingen

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet

Produktet er ikke godkendt.

Kemisk betegnelseCAS-nr.

KildeArterDoseEksponeringsvej Metode

14808-60-7 kvarc

LD50 >2000

mg/kg
oral

LD50 >2000

mg/kg
dermal

65996-69-2 Granuleret højovnsslagg (formalet), højovnsslagge

RotteLD50 >2000

mg/kg
oral OECD 401

indånding (4 h) damp LC50 >5234

mg/l

Rotte OECD 403

14808-60-7 Quartz fin fraktion

LD50 >2000

mg/kg
oral

LD50 >2000

mg/kg
dermal

68475-76-3 Tågestøv, Portland cement

RotteLD50 > 1848

mg/kg
Study report (2010)oral other: OECD 422

RotteLD50 >= 2000 

mg/kg
Study report (2010)dermal OECD Guideline 402

indånding (4 h) 

aerosol

LC50 > 6,04

mg/l

Rotte Study report (2010) OECD Guideline 436

Irriterende og ætsende virkninger

Revidere-nr.: 1,00 DK-da Trykt dato: 28.02.2020
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Portlandcementklinker: Praktiske erfaringer/menneskelige erfaringer, 

Observations on the effects of skin irritation caused by cement , Kietzman et al, Dermatosen, 47, 5, 184-189 

(1999).

TNO report V8815/09, Evaluation of eye irritation potential of cement clinker G in vitro using the

isolated chicken eye test, April 2010.

TNO report V8815/10, Evaluation of eye irritation potential of cement clinker W in vitro using the

isolated chicken eye test, April 2010.

Sensibiliserende virkninger

Portlandcementklinker: Praktiske erfaringer/menneskelige erfaringer, 

Epidemiological assessment of the occurrence of allergic dermatitis in workers in the construction industry 

related to the content of Cr (VI) in cement, NIOH, Page 11, 2003.

Kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske virkninger

Portlandcementklinker:

Portland Cement Dust - Hazard assessment document EH75/7, UK Health and Safety Executive,

2006: http://www.hse.gov.uk/pubns/web/portlandcement.pdf.

Investigation of the cytotoxic and proinflammatory effects of cement dusts in rat alveolar

macrophages, Van Berlo et al, Chem. Res. Toxicol., 2009 Sept; 22(9):1548-58

Cytotoxicity and genotoxicity of cement dusts in A549 human epithelial lung cells in vitro;

Gminski et al, Abstract DGPT conference Mainz, 2008.

Enkel STOT-eksponering

Portlandcementklinker, Tågestøv, Portland cement:

Portland Cement Dust - Hazard assessment document EH75/7, UK Health and Safety Executive,

2006: http://www.hse.gov.uk/pubns/web/portlandcement.pdf.

Andre informationer

Personer med astma, allergi, kronisk eller tilbagevendende åndedrætsbesvær bør ikke anvendes til arbejde 

med dette produkt. 

Personer med sygdomsforløb med hudsensibiliseringsproblemer bør ikke beskæftiges i nogen som helst 

proces, hvor denne blanding indgår.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Produktet er ikke godkendt. 

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
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CAS-nr. Kemisk betegnelse

[h] | [d]Akvatiske toksicitet Dose KildeArter Metode

Granuleret højovnsslagg (formalet), højovnsslagge65996-69-2

Akut fisktoksicitet 96 hLC50 >1000

mg/l

Leuciscus idus 

(guldfiskelignende 

fisk)

OECD 203

Akut algetoksicitet 72 hErC50 >100

mg/l

Scenedesmus 

subspicatus

OECD 201

Akut 

crustaceatoksicitet

48 hEC50 >1000

mg/l

Daphnia magna (stor 

vandloppe)

OECD 202

Crustaceatoksicitet NOEC >5 mg/l 21 d Daphnia magna (stor 

vandloppe)

OECD 211

Akut bakterietoksicitet   (>10 mg/l) 3 h OECD 209

Tågestøv, Portland cement68475-76-3

Akut algetoksicitet 72 h REACh 

Registration 

Dossier

ErC50 22,4 

mg/l

Desmodesmus 

subspicatus

OECD Guideline 

201

Akut bakterietoksicitet   (743 mg/l) 3 h Aktivt slam REACh 

Registration 

Dossier

OECD Guideline 

209

12.2. Persistens og nedbrydelighed

produkt/substans er anorganisk.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Produktet er ikke godkendt.

uden betydning, produkt/substans er anorganisk.

12.4. Mobilitet i jord

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

Der foreligger ingen oplysninger.

12.6. Andre negative virkninger

Produktet er basisk. Før udledning af spildevand i spildevandsrensningsanlæget er neutralisering normalt 

påkrævet.

Andre informationer

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Overvejelser ved bortskaffelse

Tilordningen af affaldskoder/affaldsbetegnelser skal udføres branche- og processpecifikt jfr. EAK. Destrueres 

efter gældende bestemmelser. 

Form: Pulver 

Farligt affald ifølge direktiv 2008/98/EF (affaldsrammedirektivet). 

Skal optages mekanisk og i egnede beholdere afleveres til affaldsbehandling .

Form: fast  (Reaktion: Ytong FIX N200 + Vand) 

Ikke farligt affald ifølge direktiv 2008/98/EF (affaldsrammedirektivet). 

Affaldskoder/affaldsbetegnelser ifølge EWC/AVV: 10 13 14, 17 01 01
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Tilordningen af affaldskoder/affaldsbetegnelser skal udføres branche- og processpecifikt jfr. EAK. Destrueres 

efter gældende bestemmelser. 

Fuldstændigt tom emballage kan tilføres genbrug. AVV 15 01 01 (Papir- og papemballage ), 15 01 05 

(Kompositemballage)

Bortskaffelse af forurenet emballage

PUNKT 14: Transportoplysninger

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-nummer: Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.14.2. UN-forsendelsesbetegnelse 

(UN proper shipping name):

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.14.3. Transportfareklasse(r):

14.4. Emballagegruppe: Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

Indenrigsskibstransport (ADN)

14.1. UN-nummer: Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse 

(UN proper shipping name):

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

14.3. Transportfareklasse(r): Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

14.4. Emballagegruppe: Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

Skibstransport (IMDG)

14.1. UN-nummer: Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.14.2. UN-forsendelsesbetegnelse 

(UN proper shipping name):

14.3. Transportfareklasse(r): Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

14.4. Emballagegruppe: Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

Fly transport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-nummer: Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.14.2. UN-forsendelsesbetegnelse 

(UN proper shipping name):

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.14.3. Transportfareklasse(r):

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.14.4. Emballagegruppe:

14.5. Miljøfarer

nejMILJØFARLIGT: 

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed 

og miljø

EU oplysninger om regulering
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Anvendelsesrestriktioner (REACH, bilag XVII):

Indskrivning 47: Portlandcementklinker

Oplysninger til direktiv 2012/18/EU 

(SEVESO III):

Er ikke underlagt 2012/18/EU (SEVESO III)

National regulativ information

Iagttag beskæftigelsesbegrænsninger i henhold til EU-direktiv om 

beskyttelse af unge på arbejdspladsen (94/33/EF).

Beskæftigelsesbegrænsning:

1 - Svagt vandforurenendeVandforurenende-klasse (D):

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

For følgende stoffer i denne blanding udførtes en kemisk sikkerhedsvurdering :

Granuleret højovnsslagg (formalet), højovnsslagge

Tågestøv, Portland cement

PUNKT 16: Andre oplysninger

Forkortelser og akronymer

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )

RID:Règlement international conernat le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer 

(Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail )

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 

IATA: International Air Transport Association

IATA-DGR: Dangerous Goods Refulations by the "International Air Transport Association" (IATA)

ICAO: International Civil Aviation Organization

ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)

CLP: Classification, labelling and Packaging

REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals

GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals

UN: United Nations

CAS: Chemical Abstracts Service

DNEL: Derived No Effect Level

DMEL: Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

ATE: Acute toxicity estimate

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

LL50: Lethal loading, 50%

EL50: Effect loading, 50%

EC50: Effective Concentration 50%

ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate

NOEC: No Observed Effect Concentration

BCF: Bio-concentration factor

PBT: persistent, bioaccumulative, toxic

vPvB: very persistent, very bioaccumulative

MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships

IBC: Intermediate Bulk Container

SVHC: Substance of Very High Concern

Revidere-nr.: 1,00 DK-da Trykt dato: 28.02.2020



i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad

Ytong FIX N200
Revideret dato: 28.02.2020 Side 14 af 14

Klassificering af blandinger og anvendte vurderingsmetoder iflg. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

KlassificeringsprocedureKlassificering

Skin Irrit. 2; H315 Beregningsmetode

Eye Dam. 1; H318 Beregningsmetode

BeregningsmetodeSTOT SE 3; H335

BeregningsmetodeSTOT RE 2; H373

H315  
H318 
H335 
H372

H373

H373

Forårsager hudirritation.

Forårsager alvorlig øjenskade.

Kan forårsage irritation af luftvejene.

Forårsager skade på organer (lunge) ved længerevarende eller gentagen eksponering 

ved indånding.

Kan forårsage skade på organer (lunge) ved længerevarende eller gentagen eksponering 

ved indånding.

Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

Relevante H- og EUH-sætninger (Nummer og fuld tekst)

Oplysningerne i dette sikkerhedsblad svarer efter bedste vidende til vort kendskab på tidspunktet for trykning. 

Informationerne skal give dig nogle holdepunkter for sikker omgang med det på dette sikkerhedsdatablad 

nævnte produkt med hensyn til lagring, forarbejdning, transport og bortskaffelse. Oplysningerne kan ikke 

overføres på andre produkter. For så vidt som produktet bliver blandet eller forarbejdet med andre materialer, 

så kan oplysningerne på dette sikkerhedsdatablad ikke uden videre overføres på det ny materiale, der således 

er fremkomme.

Yderligere information

(Al data for farlige ingredienser blev taget, respektivt, fra den sidste version af underentrepenørens 

sikkerhedsdatablad.)
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