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Sikkerhedsdatablad 
 
1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG 
  LEVERANDØREN : 
 Produktnavn   : Murgrunder   

PR-nr.     :  
 
 Leverandør   : TRÆ-NORD A/S 
        Esbjergvej 18 B 
        6000 Kolding 
        Tlf.   75 50 82 11 
        Fax. 75 50 82 12  
 
 Nødtelefon   : Lægen kan rette henvendelse til 
        Giftinformationscentralen på  
        Tlf. : 35 31 60 60. 

Anvendelse  : Murgrunder anvendes med fordel på smit- 
      tende og stærkt sugende overflader såvel 
      indendørs som udendørs, således at en  
      efterfølgende behandling med f.eks. mur- 
      maling hæfter sikkert til bunden. 
      Anvendes også før opsætning at tapet og  
      glasvæv på sugende bund.  
      Murgrunder anvendes også som grunder på 
      gamle eternittage inden påføring af tag- 
             

maling. 

Anvendelses- 
begrænsninger : Må ikke anvendes af unge under 18 år,  
      jævnfør Arbejdsministeriets bekendtgørelse 
      om unges arbejde. 
 
Krav til særlig 
uddannelse  : Brugeren skal være bekendt med denne  
      brugsanvisning.  

  
2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER :  

 
                 

3. FAREIDENTIFIKATION            : 
 Væsentligste farer for mennesker og miljø      : Kan irritere øjnene og huden.       
 
4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER       : 
 Indånding               : Ved ildebefindende bringes patienten i frisk luft og holdes  
                    under opsyn. Søg læge ved vedvarende irritation eller utilpas- 
                    hed. 
 Øjenkontakt               : Skyl straks med vand i mindst 15 minutter. 
                    Spil øjet godt op, fjern eventuelle kontaktlinser. 
                    Søg læge ved fortsat irritation. 

Hudkontakt               : Forurenet tøj fjernes straks.  
                    Vask grundigt med vand og sæbe. 
                    Hudrensemiddel kan anvendes. Affedtet hud smøres med  
                    fugtighedscreme. 
 Indtagelse               : Skyl munden og drik derefter rigeligt med vand. 
                    Ved fortsatte generm sæg evt. læge.  
 
5. BRANDBEKÆMPELSE            : 
 Egnede slukningsmidler           : Ikke brandbart.  
                    Slukningsmidler vælges under hensyntagen til omgivelserne. 
 Slukningsmidler som ikke må anvendes       : - 
 Særlige farer               :  - 
 Personlige værnemidler           : Undgå indånding af dampe og røggasser.  
                    Brug åndedrætsværn ved brandbekæmpelse. 
 Generelt                : Fjern om muligt beholdere fra brandtruede områder.  
                    Afkøl udsatte lukkede beholdere med vand. 
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6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD  : 
 Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer  : Anvend personlige værnemidler – se afsnit 8. 
 Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet   : Undgå at produktet kommer i afløbet. 

Metoder til oprydning            : Større spild opsuges med absorberende materiale. 
                   Opsamlet spild anbringes i lukket beholder mærket med ind- 
                   holdet. Gulve vaskes efterfølgende med vand og sæbe. 

 Generelt                : Bortskaffes efter gældende regler. Se punkt 13. 
 
7. HÅNDTERING OG OPBEVARING         : 
 Håndtering               : Undgå hud og øjenkontakt.     
 Opbevaring               : Opbevares tørt og køligt i tillukket originalemballage. Frostfrit. 
 Holdbarhed                : 12 måneder. 
                     
8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER : 
 Tekniske foranstaltninger           : Der skal være adgang til vand eller øjenskylleflaske. 
 Beskyttelse af hænder            : Beskyttelseshandsker  
                    (latex eller vinyl kan være egnede materialer). 
 Beskyttelse af øjne             : Brug egnede beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm som  
                    beskyttelse mod stænk.  
 
9. FYSISK / KEMISK EGENSKABER         : 
 Fysisk tilstand              : væske 
 Farve                 : blå 

Lugt                 : svag 
Flammepunkt              : >100°C. 
Vægtfylde               : Ca. 1,0 kg / l.  
PH-koncentrat              : Ca. 8,5 
Vandopløselig              : fuldstændig 

 
10. STABILITET OG REAKTIVITET         : 
 Stabilitet                : Produktet er stabilt og frembyder ingen farlige reaktioner. 
 Farlige nedbrydningsprodukter         : Ved udsættelse for høje temperaturer kan der dannes sund- 
                    hedsskadelige nedbrydningsprodukter. 
 
11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER  

(sundhedsfarlige egenskaber)         : 

Huden                 : Gentagen og langvarig kontakt med produktet kan forårsage  
                   rødme og irritation. 

 Øjnene                : Stænk i øjnene giver irritation. 
 Indtagelse               : Indtagelse irriterer slimhinderne i mund, svælg og mavesæk. 
 
12. MILJØOPLYSNINGER            : 

 Kort- og langtidsvirkninger på økotoksiciteten     : Produktet må ikke udledes i kloak eller vandløb.  
 
13. BORTSKAFFELSE             : 
 Bortskaffelse              : Bortskaffes til egnet modtagelsesstation. 
 Kemikalieaffaldsgruppe           : H 
 Affaldsfraktion              : 03.22 
 EAK-kode (affaldskatalog nr.)          : 08 01 03 00 
                    Affald fra vandbaserede malinger, lakker og træbeskyttelse. 
 
14. TRANSPORTOPLYSNINGER          : Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt  
                    gods. 
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15. OPLYSNINGER OM REGULERING        :  
 
 Indeholder               :  

Mærkning               : Produktet er ikke mærkningspligtigt i henhold til Miljø- 
                   ministeriets bekendtgørelse nr. 801 af 23. oktober 1997 
MAL-kode               : 00 - 1 ( 1993 ) 

 
16. ANDRE OPLYSNINGER           : Oplysninger i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vor  
                    nuværende viden og på EU og national lovgivning. Brugerens  
                    arbejdsforhold er uden for vor kontrol. Anvisningerne i dette  
                    sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af, at produktet  
                    anvendes som angivet i sektion 1, ligesom det er forudsat at  
                    anvendelsesbegrænsninger og krav til særlig uddannelse er  
                    overholdt. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene  
                    fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne i dette sikkerheds-  
                    datablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedsdata- 
                    krav, der stilles til produktet. Oplysningerne er ingen garanti for  
        produktets egenskaber. Det udfyldte sikkerhedsblad må    
        kun gengives med tilladelse fra producenten.     


