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1. Identifikation af produktet og virksomheden 

 
HANDELSNAVN: Ceramo montagepasta 500g.  vare nr. 20007 
Anvendelse: Faststof - Montagesmøring af metalkonstruktioner 

Leverandør: METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220 Brabrand Tlf.: 8624 2000  Fax.: 8624 3155  

 

 

2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer 

 

En blanding af mineralolier, syntetiske olier, keramikpigmenter og glideadditiver 

Ingen betydelige farer 

 

Kemisk navn:  CAS nr.: %:  Fareklassificering: 

-  - -  - 

 

 

3. Fareidentifikation 

 

Hudkontakt: Let irritation 

Øjenkontakt: Irritation og rødme. 

Indtagelse: Grundet produktets fysiske egenskaber er indtagelse usandsynlig. 
Indånding: Opkast kan forekomme 

 

 

4. Førstehjælpsforanstaltninger 

 

Hudkontakt: Fjern straks alt forurenet beklædning, hvis det klæber til huden. Berørt hud vaskes grundigt med rigeligt 

vand i min. 10 minutter eller længere, hvis produktet forbliver på huden. Ved forbrænding eller forgiftning 

søg læge.  

Øjenkontakt: Skyl øjnene med rindende vand i min. 15 minutter. Sørg for undersøgelse af læge/hospital. Indtagelse:
 Kan give kropssmerter eller ildebefindende. 

Indtagelse: Undgå opkastning. Ved bevidsthed: Drik ½ liter vand. Ved ubevidsthed: Kontroller åndedræt, i 

nødstilfælde udøv kunstigt åndedræt. Ved normalt åndedræt lægges personen i aflåst sidelejde. Søg 

straks læge. 

Indånding: Fjern personen fra fareområdet. Ved ubevidsthed: Kontroller åndedræt, i nødstilfælde udøv kunstigt 

åndedræt. Ved normalt åndedræt lægges personen i aflåst sidelejde. Ved bevidsthed: Personen sættes 

oprejst eller ligges ned. Søg straks læge. 

 

 

5. Brandbekæmpelse 

 
Slukningsmidler:  Kuldioxid 

Uegnede slukningsmidler:  - 

Beskyttelsesudstyr til slukningspersonel: Beskyttelse mod øjen- og hudkontakt.  
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6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld 

 

Personlige sikkerhedsforanstaltninger:  Se afsnit 8. Undgå støvdannelse.  

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Inddæm spild 

Metoder til oprydning:  Spules væk med rigeligt vand. 

 

 

7. Håndtering og opbevaring 

 

Håndtering:   Må ikke håndteres i lukkede rum.  

Tekniske forholdsregler:  - 

Tekniske forholdsregler ved opbevaring: Opbevares køligt og velventileret. Beholder skal holdes tæt lukket.  

Opbevaringsbetingelser:  - 

 

 

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 

 
Tekniske foranstaltninger: Sørg for tilstrækkelig udluftning/ventilation.  

 
Kemisk navn:  Grænseværdi:  Anmærkning:  Reference: 

-  -  -  - 

 
Personlige værnemidler: 
Generelt:  Under arbejdet må der indtages drikkevarer, mad eller ryges.  

Håndbeskyttelse: Beskyttelseshandsker. 

Øjenbeskyttelse: Beskyttelsesbriller.  

Hudbeskyttelse: Beskyttelsesbeklædning med manchetter og lukket krave.  

Åndedrætsbeskyttelse: - 

 

 

9. Fysiske og kemiske egenskaber 

 
Udseende:   Pasta 

Farve:   Hvid 
Lugt:   Lugtfri 

Brandnærende:  Ikke-oxiderende (EU-Kriterier) 

Opløselighed:   Ikke opløselig i vand 

Viskositet:   > 300.000 mPa.s 
Kogepunkt:   > 170oC 

Smeltepunkt:   < -10oC 

Flammepunkt:   > 210oC 

Antændelsestemperatur:  > 250oC 

Damptryk:   < 8 hPa 

Relativ massefylde ved 20oC:  1,42 g/ml 
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10. Stabilitet og reaktivitet 

 
Stabilitet:   Stabil under normale forhold 

Tilstande/materialer, der skal udgås:  Stærke oxiderende materialer.  

Farlige nedbrydningsprodukter: Ved forbrænding frigives giftige gasser som kuldioxid og kulmonooxid.  

 

 

 

11. Toksikologiske oplysninger 

 
Korttidsvirkning:  
 
Indånding:  - 

Hudkontakt:  - 

Øjenkontakt:  - 

Indtagelse:  - 

 

Langtidsvirkning: - 

 

 

 

12. Miljøoplysninger 

 
Mobilitet:  Ikke flydende 

Nedbrydelighed: Næppe biologisk nedbrydelig. 

Økotoksicitet:  - 

 
 
 

13. Bortskaffelse 

 
Bortskaffelse:  Bortskaffes som industriaffald. 

Affaldsnøgle:  120112 / 150104 

Affaldsfarer:  D1 / R3 

 

 

 

14. Transportoplysninger 

 

Produktet er betegnes ikke som farligt gods. 

 
Landtransport:  - 

Søtransport:  - 

Lufttransport:  - 
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15. Oplysninger om regulering 

 
Faremærkning: Ingen farer af betydning. 

 
 
R-sætninger:  - 
 
S-Sætninger:  - 
 
Anden mærkning: - 

 

 

 

16. Andre oplysninger: 

 

AOX: Nej 

 

Unge under 18 år må som hovedregel ikke arbejde med dette produkt. Brugeren skal være grundigt instrueret i arbejdets 

udførelse, produktets farlige egenskaber samt nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Nærværende sikkerhedsdatablad skal 

være bekendt. 

 

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på oplysninger bekendt af os på udarbejdelsesdatoen og er afgivet i god 

tro og under forudsætning af, at produktet anvendes under normale forhold og i overensstemmelse med emballageetikettens 

anvisninger eller i relevant teknisk litteratur. Enhver anden brug af produktet, evt. i kombination med andre produkter eller 

processer, sker på brugerens eget ansvar. 


