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1.  IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF   
     SELSKABET/VIRKSOMHEDEN* 
1.1.  Produktidentifikator:  Ibitol Grundingsasfalt.  
1.2.  Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,  
        der frarådes:  
        Kold bitumenholdig primer forud for generel påføring af bitumenholdige produkter.   
1.3.  Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet: 
                                                               FRAGMAT TIM, Tovarna izolacijskega materiala d.o.o. 
                                                               Spodnja Rečica 77 
                                                               3270 Laško Slovenien 
                                                               Tlf.:  + 386 3 73 44 500 
                                                               Fax: + 386 3 73 44 618 
                                                               e-mail: info@fragmat.si  
1.4.  Nødtelefon: FRAGMAT TIM d.o.o., tlf.:  + 386 3 73 44 500   
 

2.  FAREIDENTIFIKATION* 
2.1.  Klassificering af stoffet eller blandingen 
2.1.1.  Klassificering af blandingen i henhold til EU-forordning 1272/2008/EF  
Brændbar væske 3,  H226 
Inhalations- toksicitet 1  H304   
STOT SE 3  H336   
STOT RE 1  H372   
Giftig for vandlevende organismer 2;  H411  
 
Den fulde ordlyd af H-sætningerne kan findes under punkt 16. 
 
Indeholder: Nafta (petroleum), afsvovlet med brint, tung.   
 
2.2.  Mærkningselementer:  

              
Signalord: Fare  
 
H226 Brandfarlig væske og damp.   
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.   
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.    
H372 Forårsager organskader (nervesystemet) ved længerevarende eller gentagen eksponering 
(inhalation).  
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.  
EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.  
 
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.   
P210 Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt.   
P260 Indånd ikke damp.  
P273 Undgå udledning til miljøet.  
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.   
P301 + P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til GIFTLINJEN eller en læge.    
P304 + P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft, og sørg for, at vedkommende 
hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen.  
P331 Fremkald IKKE opkastning.   
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de nationale bestemmelser. 
2.3.  Andre farer: / 
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3. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER* 
3.2. Blanding - kemisk sammensætning:  En blanding af kulbrinter.   
3.2.1. Oplysning om indholdsstoffer:     
FORORDNING (EU) NR. 1272/2008 
Sammensæt
ning 

Indeksn
ummer  

EINECS
-
nummer 

CAS-
nummer 

Indhold 
(vægt %) 

Direktiver  
(H) 

Klasse og 
farekategori 

Registreringsnr. 
REACH 

Rester 
(petroleum), 
vakuum  

/ 265-057-8 64741-56-6 
 
 

50-60 

 
 
/ 

 
 
/ 

01-2119498291-32 

Bitumen, 
oxideret  

/ 265-196-4 64742-93-4 01-2119498270-36 

Nafta 
(petroleum), 
afsvovlet med 
brint, tung - 
mineralsk 
terpentin 
 

649-330-
00-2 

 

(919-446-0) 
265-185-4 

 

64742-82-1 
 

 
 
 

40-50  

 
H226 
H304 
H336 
H372  
H411 

EUH066 
 

 
Brændbar væske 3 

Inhalations- 
toksicitet 1 
STOT SE 3  
STOT RE 1  
Giftig for 

vandlevende 
organismer 2 

 

01-2119458049-33  

 

 

 

4.  FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER  
4.1.  Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger:  
        Indånding: Den berørte person skal flyttes til et sted med frisk luft, og om nødvendigt 
        skal der gives kunstigt åndedræt. Der skal tilkaldes en læge. 
        Hudkontakt: De berørte områder skal vaskes grundigt med masser af  
        vand og sæbe. I tilfælde af irritation skal der søges lægehjælp. 
        Øjenkontakt: Hvis øjnene kommer i kontakt med produktet, skal de  
        skylles med vand i ca. 10-15 minutter. Hvis irritationen varer ved, skal  
        en øjenlæge opsøges. 
        Indtagelse: Fremkald ikke opkastning i tilfælde af indtagelse. Ring efter en læge. 
4.2.  Vigtigste symptomer og virkninger:  
        Dampe fra produktet har en narkotiserende virkning og virker irriterende på slimhinderne.  
        Længerevarende  
        eksponering kan forårsage bevidstløshed og dødsfald. Opløsningsmidlet  
        absorberes igennem huden, men det har ikke akutte og omgående virkninger. I høje  
        koncentrationer kan det forårsage irritation af øjne og slimhinder. Hvis der er 
        mistanke om, at personen er blevet forgiftet, skal der søges lægehjælp.  
        Dette materialesikkerhedsdatablad  
        skal vises til lægen.  
4.3.  Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig:  /  
 

5.   BRANDBEKÆMPELSE   
5.1.  Slukningsmidler: Tørre slukningsmidler, tørt pulver, let skumslukning  
        og vandtåge. 
5.2.  Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen: Forstøvning af den flydende  
        blanding og damp danner i forbindelse med luft en eksplosiv blanding, som er tungere end luft. 
5.3.  Anvisninger for brandmandskab: I tilfælde af større brande og brand indendørs skal der altid  
        anvendes selvforsynende åndedrætsværn og beskyttelsestøj. Brug materialer, 
        som ikke danner gnister, og som ikke forårsager elektrostatiske udladninger. 
        Farlige nedbrydningsprodukter: Tæt sort røg, CO, CO 2 og sod.  
        Uegnede slukningsmidler: Kraftig vandstråle.   
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6.  FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD  
6.1.  Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer:  
        Fjern alle kilder, der kan fungere som antændelseskilder. Udledningsstedet skal tømmes og  
        udluftes. Informér alle personer i nærheden af udledningsstedet om faren ved at 
        inhalere dampene og brandfaren. Bær heldækkende beskyttelsestøj under opsamlingen  
        (kapitel 8).  
6.2.  Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Sørg for, at blandingen ikke trænger ned i vandløb, 
        kloaksystemet eller grundvandet. Forebyg yderligere fordampning i luften.  
        I tilfælde af et større udslip skal det forurenede jordlag fjernes. 
6.3.  Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning: Tildæk den forurenede 
        overflade med jord eller et andet egnet absorberende materiale. Det fjernede materiale 
        skal opbevares i beholdere på et sted med god udluftning og bortskaffes i henhold 
        til anvisningerne i kapitel 13. 
6.4.  Henvisning til andre punkter: Se kapitel 13.    
 

7.  HÅNDTERING OG OPBEVARING  
7.1.  Forholdsregler for sikker håndtering: Ved håndtering af produktet skal der anvendes  
        værnemidler, som beskrevet under punkt 8 i dette sikkerhedsdatablad. Det er forbudt,  
        at drikke produktet. Rygning er forbudt. Inhalation af dampene skal undgås. 
7.2.  Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed: Materialet skal 
        opbevares et tørt og køligt sted i et lagerrum, der forebygger forurening. Produktet 
        må ikke anbringes et sted, hvor der er risiko for gnistdannelse (statisk  
        elektricitet), og det må ikke komme i nærheden af åben ild. 
        Opbevaringsklasse: Klasse 3A. 
7.3.  Særlige anvendelser: Produktet skal bruges i henhold til de anvisninger, der fremgår af 
        produktets mærkning. 

 

8.  EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER* 
8.1.  Kontrolparametre 
        Sørg for god ventilation, som sørger for, at de foreskrevne 
        grænseværdier ikke overskrides – hvis de overskrides, skal 
        luftvejene beskyttes med et åndedrætsværn. Undgå, at produktet kommer i kontakt   
        med hud eller øjne. Gulvet i opbevaringsrummet skal være bestandigt over for opløsningsmidler.  
        Der må udelukkende anvendes udstyr med jordforbindelse. 
        Der gælder en 8-timers eksponeringsgrænse på arbejdspladsen.  
        Aromatiske kulbrinter, gruppe 2; BV= 350 mg/m3; 70 ml/m3; KTV 4.  
8.2. Eksponeringskontrol 
        Åndedrætsværn: Undgå indånding af dampene. Bær et åndedrætsværn. I  
        tilfælde af at der opstår højere koncentrationer (over den tilladte gennemsnitlige koncentration)  
        eller ved længerevarende eksponering: Filtertype A for gasser/dampe af organiske stoffer  
        (EN 136). 
        Handsker: Beskyttelseshandsker af nitrilgummi (EN 374).  
        Øjenværn: Beskyttelsesbriller med sideværn eller ansigtsværn (EN 166). 
        Hudværn: Under normale forhold varmt tøj og sko, der dækker hele foden. I  
        tilfælde af farer på grund af udslip; tøj som beskytter mod flydende kemikalier (Viton,  
        PVC, Himex) (EN 465). 
        Hygiejneforanstaltninger: Undgå gentagen kontakt med huden. Vask arbejdstøjet  
        oftere end normalt. 
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9.  FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER* 
9.1.  Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber 
 

a) Form: Sort, tyktflydende væske  
b) Lugt: Lugten minder om bitumen og nafta   
c) Lugttærskel: / 
d) pH Ikke vigtigt (anvendes ikke) 
e) Smeltepunkt/frysepunkt: / 
f) Begyndelseskogepunkt og kogeområde: 145 °C - 205 °C 
g) Flammepunkt: > 45 °C  
h) Fordampningshastighed: / 
i) Antændelighed (fast, gas): Brændbar 
j) Øvre/nedre antændeligheds- eller 
eksplosionsgrænse: 

1 - 6  vol.%    

k) Damptryk: / 
l) Dampvægtfylde: / 
m) Relativ massefylde: 0,88–0,91 kg/l  
n) Opløselighed: Ikke opløselig 
o) Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand: / 
p) Selvantændelsestemperatur: > 220 °C  
q) Nedbrydningstemperatur: / 
r) Viskositet: / 
s) Eksplosive egenskaber: I forbindelse med luften er dampene fra produktet 

eksplosionsfarlige. 
t) Oxiderende egenskaber: / 

 

9.2.  Andre oplysninger: /  
 

 

10.  STABILITET OG REAKTIVITET   
10.1.  Reaktivitet: Produktet er ikke en kemisk reagens. 
10.2.  Kemisk stabilitet: Produktet er stabilt ved normal brug. 
10.3.  Risiko for farlige reaktioner: Ved normal brug forventes der ingen farlige reaktioner.  
10.4.  Forhold der skal undgås: Fjern alle antændelses- og varmekilder, og lad ikke produktet  
          komme i nærheden af åben ild. Opvarmning forårsager et øget tryk. 
10.5.  Materialer der skal undgås: Oxidationsmidler, stærke syrer og baser, halogener.  
10.6.  Farlige nedbrydningsprodukter: Produkterne er CO, CO2,NOx blandede kulbrinter.  
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11.  TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER 
11.1  Oplysninger om toksikologiske virkninger 
11.1.1 Stoffer 

 MINERALSK TERPENTIN  BITUMEN 
a) Akut toksicitet LD50/oralt (rotte): > 5000 mg/kg   

Skadeligt ved indånding.  
Skadeligt ved hudkontakt.  

LD50/oralt (rotte): > 2000 mg/kg   

b) Hudætsning/-irritation LD 50 over huden (rotte): > 4 ml/kg  
Forårsager hudirritation.  

LD 50 over huden (kanin): > 2000 mg/kg 

c) Alvorlig 
øjenskade/øjenirritation 

Ingen irriterende virkning.  Ingen data.  

 
d) Respiratorisk 
sensibilisering eller 
hudsensibilisering  

 
LC50/inhalation/4t (damp): > 13,1 
mg/l (rotte).  
 

LD 50 ved inhalation: > 5 mg/l/4t, fare for 
svovlbrinte ved høje temperaturer. Menneskers 
evne til at registrere H2S er meget god i 
begyndelsen, men den forringes hurtigt i takt 
med eksponeringstiden - den kraftige lugt af 
rådne æg forsvinder hurtigt. 

e) Kimcellemutaqenicitet Ingen kimcellemutaqenicitet.  Ingen kimcellemutaqenicitet. 
f) Kræftfremkaldende 
egenskaber 

Ikke kræftfremkaldende.  Ikke kræftfremkaldende. 

g) Reproduktionstoksicitet Ingen reproduktionstoksicitet.  Ingen reproduktionstoksicitet. 
h) Enkel STOT-eksponering STOT SE 3  

Kan forårsage sløvhed eller 
svimmelhed.  

Ingen enkel STOT-eksponering.  

i) STOT gentagen 
eksponering 

STOT RE 1 
Forårsager organskader 
(nervesystemet) ved længerevarende 
eller gentagen eksponering 
(inhalation).  

Ingen STOT-gentagen eksponering.  

j) Aspirationsfare Kan være livsfarligt, hvis det indtages 
og kommer i luftvejene   

Ingen aspirationsfare.  

 
11.1.2 Blanding 

a) Akut toksicitet På grund af de relativt høje koncentrationer af opløsningsmiddel i blandingen påvirker det den 
akutte toksicitet. Hvis blandingen kommer ned i lungerne (ved indtagelse eller opkastning), kan 
det forårsage lungeskade. Virkningerne kan blandt andet være: Bevidstløshed, krampeanfald, 
savlen, opkastning, pludseligt bevidsthedstab.  

b) Irritation På grund af de relativt høje koncentrationer af opløsningsmiddel i blandingen forårsager den 
hudirritation, som kan manifestere sig som hudbetændelse og tør, rød hud.   

c) Ætsning  Ikke ætsende.  
d) Sensibilisering  Produktet forårsager hudirritation.  
e) Toksicitet ved 
gentagen dosis 

Forårsager organskader (nervesystemet) ved længerevarende eller gentagen eksponering 
(inhalation).   

f) Kræftfremkaldende 
egenskaber 

Ikke kræftfremkaldende. 

g) Mutagenicitet Ingen kimcellemutaqenicitet. 
h) 
Reproduktionstoksicitet 

Ingen reproduktionstoksicitet. 
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12.  MILJØOPLYSNINGER* 
 
Stoffer: 
 

 MINERALSK TERPENTIN   BITUMEN  
Toksicitet:  EC50/dafnie/48t;  

100 – 200 mg/l, EC50/alger/72t;  
0,53 – 0,94 mg/l,  
NOEC/dafnie:  
0,097 – 0,372 mg/l.  

EC 50/96t dafnie =  
100 - 10000 mg/l,  
 LC 50/96t ørred = 
13,5 - 22 mg/l,    
LC 50/96t alger =  
160 - 10 mg/l. 

Persistens og 
nedbrydelighed:  

Produktet kan være flygtigt. Ingen data. 

Bioakkumuleringspotentiale:  Intet bioakkumuleringspotentiale.    Ingen data. 
Mobilitet i jord:  Flydende under normale forhold. Lettere 

end vand. Også flygtigt ved normale 
omgivelsestemperaturer.   

I fast akkumuleret form kan det ikke blandes 
med vand.  

Resultater af PBT- og vPvB-
vurdering:  

Ingen PBT- og vPvB-virkninger.   Kemisk brug af ilt; CUO = 3090 mg O2/g 
Påvirkning af atmosfæren: ingen af 
komponenterne er skadelige for ozonlaget.  

Andre negative virkninger:  Det danner et lag på vandoverfladen, som 
forhindrer, at der trænger ilt ned i vandet, 
og derfor har det skadelige virkninger på 
vandlevende organismer og vandplanter. 

Ingen data. 

   
  
Blanding: 

12.1. Toksicitet: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige 
virkninger. 

12.2. Persistens og 
nedbrydelighed: 

Blandingen nedbrydes ved fordampning af 
opløsningsmidlet.  

12.3. Bioakkumuleringspotentiale:  Intet bioakkumuleringspotentiale.    
12.4. Mobilitet i jord:  Produktet blandes ikke med vand. Det danner et kompakt 

lag på vandoverfladen, som forhindrer, at der trænger ilt 
ned i vandet. Dette kan forårsage kvælning af vandlevende 
organismer. 

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-
vurdering  

Ingen PBT- og vPvB-virkninger.   

12.6. Andre negative virkninger:  Lad ikke produktet trænge ned i vandløb, grundvand eller 
kloakker.  

 

 

13.  FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE   
13.1. Metoder til affaldsbehandling: Affaldet af produktet er klassificeret som farligt affald.  
         Affaldet må ikke blandes med andet farligt og ikke-farligt affald, og det må ikke  
         bortskaffes i vandløb, kloakker eller i jordbunden. Affaldet af produktet skal indsamles særskilt, og  
         det skal indleveres til et godkendt firma med henblik på affaldsbehandling.  
         Affaldet af produktet er klassificeret som: 
         Renset emballageaffald: plastemballage 15 01 02.  
         Urenset emballageaffald: Bulkemballage, som indeholder rester af farlige  
         stoffer, eller som er forurenet med farlige stoffer 15 01 10*   
         Affald af produktet: Affald af klæbestoffer og tætningsmaterialer, som indeholder  
         organiske opløsningsmidler og andre farlige stoffer 08 04 09* 
         Affaldet skal bortskaffes i henhold til bestemmelserne for bortskaffelse af affald.   
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14.   TRANSPORTOPLYSNINGER* 
14.1.  UN-nummer: UN 1300  
14.2.  UN-forsendelsesbetegnelse: MINERALSK TERPENTIN, OPLØSNINGER  
14.3.  Transportfareklasse(r): 3. 
14.4.  Emballagegruppe: III 
14.5.  Miljøfarer: IMDG: HAVFORURENENDE STOF  
14.6.  Særlige forsigtighedsregler for brugeren: / 
14.7.  Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden: / 
14.8.   Grænse for tunneller (ADR/RID): D/E  
Lovgivning:   
Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR). 

 

15.  OPLYSNINGER OM REGULERING   
15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til  
  sikkerhed,  sundhed og miljø:  
- Forordning (EU) 1907/2006 - REACH. 
- Forordning (EU) 1272/2008 - GHS-forordningen (CLP). 
- Direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF. 
- Direktiv 1999/13/EF (VOC-direktivet): VOC-indhold:  maks. 410 g/l produkt.  
15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering: Der er ikke udført en kemikaliesikkerhedsvurdering for 
produktet. 

 

16.  ANDRE OPLYSNINGER  
Dette dokument indeholder vigtige oplysninger om opbevaring, håndtering og brug af det nævnte 
produkt. 
Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet i henhold til Kommissionens forordning (EU) 453/2010 bilag II 
(Den Europæiske Unions Tidende nr. L 133/2010). - Ændring af forordning 1907/2006 - REACH (Den 
Europæiske Unions Tidende nr. L 136/2007).  
 
H-faresætninger fra punkt 2:    
 
H226 Brandfarlig væske og damp.   
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.   
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.    
H372 Forårsager organskader (nervesystemet) ved længerevarende eller gentagen eksponering 
(inhalation). 
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.  
 
Ændringer i dette sikkerhedsdatablad i forhold til den forrige udgave: Under alle punkter 1, 2, 3, 8, 9, 
11, 12, 14.  
Dato for den første udgivelse af materialesikkerhedsdatabladet: 19.04.2013.  
Dato for udgivelsen af den forrige udgave: 20.02.2015. 
 
Kilder: Sikkerhedsdatablad til leverandører af opløsningsmidlet (01.06.2015) og bitumen (25.11.2010).  

 


