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Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren
Handelsnavn: Bakkemørtel
Leverandører:

    • Vejle Kalk- og Mørtelværk
          Godthåbsvej 13. 7100 Vejle

    • Vrå Mørtelværk
          Sdr. Vråvej 121. 9760 Vrå

    • Wewers Mørtel A/S
          Ny Mårumvej 222.  3230 Græsted

Sammensætning
Kemisk navn
Calciumhydroxid
Vand
Bakkesand

Fareidentifikation
Produktet er klassificeret I henhold til gældende lovgivning:
Xi; Lokalirriterende 
R 37/38 Irriterer huden og åndedrættet 
R 41 Risiko for alvorlig øjenskade.

Førstehjælpsforanstaltninger
Indånding: Søg til frisk luft. Ved åndenød og åndedrætsbesvær, søg læge. 
Hudkontakt: Fjern forurenet tøj og skyl huden grundigt med vand. 
Øjenkontakt: Skyl straks med rent vand i min. 15 minutter uden at gnide i øjet. 
Fjern evt. kontaktlinser. Kontakt læge. 
Indtagelse: Skyl munden og drik rigeligt med vand, evt. mælk. Fremkald ikke 
opkastning, søg straks læge. Med bring sikkerhedsblad eller etiket.

Brandbekæmpelse
Mørtlen er ikke brandbar. Slukningsvand kan indeholde calciumhydroxid og dermed 
virke ætsende.

Forholdsregler over for udslip ved uheld
Ved opsamling af spild: undgå hudkontakt med produktet og brug personlige
værnemidler (se punkt 8). 
Spild deponeres på losseplads efter aftale med de lokale myndigheder (se punkt 13).
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CAS-nr.
1305-62-0

Vægt-%
3,5-9

Klassifikation
C; R34 0
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Håndtering og opbevaring
Undgå hudkontakt med våd mørtel, da denne kan ætse huden. Hvis kontakt med 
hænderne ikke kan undgås, brug da handsker (se punkt 8).
Ved fare for stænk/spild (f.eks. ved arbejde over øjenhøjde), brug beskyttelsesbriller. 
Undgå indånding af støv ved udkradsning af fuger. Brug evt. støvfiltermaske.
Opbevares fugtigt, frostfrit.
Opbevares utilgængeligt for børn

Eksponeringskontrol / personlige værnemidler
Komponenter 
Calciumhydroxid
Brug kun værnemidler som opfylder gældende CEN standarder. 
Arbejdshandsker: brug arbejdshandsker af neopren, nitril eller PVC
Sikkerhedsbriller: ved risiko for stænk brug sikkerhedsbiller eller ansigtsskærm.
Åndedrætsværn: ved støvende arbejde brug åndedrætsværn med partikelfilter.
Arbejdstøj: anvende arbejdstøj der dækker og beskytter huden. Vandtætte støvler og
knæbeskyttere.
Vask huden grundigt med vand og sæbe efter endt arbejde

Fysiske-kemiske egenskaber
Tilstandsform: som fugtigt sand
Lugt: af kalk
pH: 12-13
Massefylde: 1,6-1,9 ton/m

Stabilitet og reaktivitet
Kalciumhydroxid kan angribe metaller og galvaniseret materiale under dannelse af brint
med risiko for dannelse af eksplosive luftblandinger.
Reagerer under varmeudvikling med syrer

Sundhedsfarlige egenskaber
                       Støv virker irriterende på slimhinder og luftveje.
                       Indånding af store støvmængder kan give sår i næsen og betændelse i
                       luftvejene.
                       Kontakt med våd mørtel virker stærkt irriterende til ætsende på huden.
                       Skader kan vise sig som meget tør hud, rødmen, hævelse, kløe, revner
                       og sår.  
                       Støv eller stænk kan give varige øjenskader. 
                       Indtagelse virker stærkt irriterende og kan medføre ætsning af hals,
                       mave og tarm. 
                       Hyppig indånding af støv kan medføre nedsat lungefunktion og
                       lungesygdomme

Miljøoplysninger 
Ingen særlige oplysninger
Økotoksicitet: Akut pH virkning. Alkalisk
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Grænseværdi 
5 mg/m³

Indånding:

Hudkontakt:

Øjenkontakt:
Indtagelse:

Langtidseffekt:

Bakkemørtel 
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Bortskaffelse
Spild og rester bortskaffes efter aftale med kommunens affaldsregulativer.
EAK-kode 17 09 03 Andet bygnings- og nedrivningsaffald (herunder blandet affald) 
indeholdende farlige stoffer.
Udhærdet kalkmørtel bortskaffes som almindeligt bygningsaffald.

Transport
Er ikke omfattet af de internationale regler om transport af farligt godt
(IMGD,IATA,ARD/RID)

Oplysninger og regulering 
RAW Bakkemørtel er mærket efter retningslinierne om farlige stoffer:
Miljøministeriets bekendtgørelser: nr. 329 af 16. maj 2002
                                                 nr. 516 af 14. juni 1996
                                        nr. 619 af 27. juni 2000

Farebetegnelse: lokalirriterende 
Faresymbol: Xi

R37/38 Irriterer åndedrætsorganerne og huden
R41 Risiko for alvorlig øjenskade

S2 Opbevares utilgængeligt for børn 
S22 Undgå indånding af støv 
S24 Undgå kontakt med huden 
S25 Undgå kontakt med øjnene 
S26 Ved øjenkontakt skyl straks grundigt med vand og læge kontaktes
S37/39 Brug egnede beskyttelseshandsker og briller/ ansigtsskærm under arbejdet
S46 Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis dette blad eller etiket

Bakkemørtlen indeholder calciumhydroxid, som kan virke ætsende på hud og øjne. 
Brugeren skal være grundigt instrueret i arbejdets udførelse, produktets egenskaber
samt nødvendige sikkerhedsforanstaltninger

Produktet er ikke omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 302/1993 om arbejde
med kodenummererede produkter. Vejledende kodenummer: 00-4 (1993)

Andre oplysninger
Anvendelse: anvendes til opmuring, fuge og pudsearbejde. 
Produktinformation fra Stark
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