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

1.1. Produktidentifikator  

Produktets form : Blanding 

Produktnavn : ARDEX CA 20 P 

Produktkode : 73129 

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

1.2.1. Relevante identificerede anvendelser 

Vigtigste anvendelseskategori : Byggematerialer 

Specifikation for industriel og erhvervsmæssig 

anvendelse 

: Forbeholdt erhvervsmæssig brug 

Anvendelse af stoffet/blandingen : Fliseklæbere  

1.2.2. Anvendelser der frarådes 

Ingen tilgængelige oplysninger 

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet 

1.4. Nødtelefon 

Nødtelefonnummer : Giftlinien: 82 12 12 12 

PUNKT 2: Fareidentifikation 

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen 

Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] 

Ikke klassificeret 

Fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger 

Os bekendt udgør dette produkt ingen særlig risiko under forudsætning af, at de almene arbejdshygiejniske regler overholdes. 

2.2. Mærkningselementer 

Mærkning ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] 

Sikkerhedssætninger (CLP) : P102 - Opbevares utilgængeligt for børn. 

EUH-sætninger : EUH210 - Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres. 

Ekstra sætninger : Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med 

regionale/nationale/internationale/lokale bestemmelser. 

 

Nordiske landes forordninger 

Danmark 

MAL-kode  : 00-1 

Leverandør 

Ardex Skandinavia A/S 

Marielundvej, 4 

DK– DK - 2730 Herlev 

T +45 44 88 50 50 - F +45 44 88 50 60 

ardex@ardex.dk 

 

mailto:ardex@ardex.dk
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2.3. Andre farer 

Andre farer, som ikke indebærer klassificering : Stoffet er ikke med på listen oprettet i overensstemmelse med artikel 59, stk. 1, i REACH for 

at have hormonforstyrrende egenskaber eller er ikke identificeret som havende 

hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne i Kommissionens 

delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605. 

 

PBT: ikke relevant - ingen registrering påkrævet 

vPvB: ikke relevant - ingen registrering påkrævet 

 

Blandingen indeholder ikke stof(fer) inkluderet i listen, der er etableret i overensstemmelse med Artikel 59(1) i REACH for at have 

hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne, der er beskrevet i Kommissionens delegerede forordning (EF) 2017/2100 eller 

Kommisionens forordning (EU) 2018/605 i en koncentration svarende til eller større end 0,1 % 
 

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 

3.1. Stoffer 

Ikke anvendelig 

3.2. Blandinger 

Kommentar : Produktet indeholder ingen farlige bestanddele 

Denne blanding indeholder ingen stoffer, der skal oplyses ifølge kriterierne i afsnit 3.2 af Bilag II til REACH 

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger 

Førstehjælp efter indånding : Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Søg lægehjælp 

ved ubehag. 

Førstehjælp efter hudkontakt : Vask forsigtigt med rigeligt sæbe og vand. Hvis hudirritationen er vedvarerende, søg 

lægehjælp. 

Førstehjælp efter øjenkontakt : VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle 

kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Søg læge ved vedvarende 

irritation. 

Førstehjælp efter indtagelse : omgående lægeråd. Fremkald ikke opkastning. 

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 

Symptomer/virkninger : Ingen tilgængelige oplysninger. 

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

Giv symptomatisk behandling. 

PUNKT 5: Brandbekæmpelse 

5.1. Slukningsmidler 

Egnede slukningsmidler : Carbondioxid (CO2). Vandspray. slukningspulver. Skum. 

Uegnede slukningsmidler : kraftig vandstråle. 

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen 

Farlige nedbrydningsprodukter i tilfælde af brand : Ved forbrænding dannes: carbonoxider (CO og CO2). Nitrogenoxid. 

5.3. Anvisninger for brandmandskab 

Brandforebyggende foranstaltninger : Evakuer området. 

Brandslukningsinstruktioner : Slukningsvæskerne skal inddæmmes og tilbageholdes. 

Beskyttelse under brandslukning : Forsøg ikke at gribe ind uden egnede værnemidler. Røgdykkerudstyr. 

Andre oplysninger : Ungå udledning af slukvandnings i kloak eller vandløb ved brand. 
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PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer 

Almene forholdsregler : Sørg for tilstrækkelig luftventilation. Vær opmærksom på, at områder med spildt materiale 

vil give øget risiko for glide- og fald ulykker. . Bær beskyttelsesbeklædning (se afsnit 8). 

6.1.1. For ikke-indsatspersonel 

Beskyttelsesudstyr : Se afsnit 8 angående hvilke personlige værnemidler, der skal bruges. 

Nødprocedurer : Undgå kontakt med hud og øjne, brug beskyttelsesbriller, handsker og eventuelt 

ærmeovertræk. 

6.1.2. For indsatspersonel 

Beskyttelsesudstyr : Forsøg ikke at gribe ind uden egnede værnemidler. For yderligere oplysninger henvises til 

afsnit 8: Kontrol af eksponeringen - personlige værnemidler. 

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger 

Undgå udledning til miljøet. Undgå, at produktet kommer i kloakken og i drikkevand. 

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning 

Til tilbageholdelse : Udslip opsamles. 

Rengøringsprocedurer : Udfør en mekanisk opsamling af produktet. Mindre mængder spild fjernes med tørt kemisk 

absorptionsmiddel. 

Andre oplysninger : Placeres i passende beholdere med henblik på bortskaffelse i henhold til de gældende 

bestemmelser (se afsnit 13). 

6.4. Henvisning til andre punkter 

For yderligere oplysninger henvises til afsnit 13. Se afsnit 8. 

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering 

Yderligere farer under behandlingen : Se afsnit 8. 

Forholdsregler for sikker håndtering : Sørg for god ventilation på arbejdspladsen. Undgå kontakt med hud og øjne, brug 

beskyttelsesbriller, handsker og eventuelt ærmeovertræk. 

Hygiejniske foranstaltninger : Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Vask altid hænder 

efter håndtering af produktet. Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. 

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed 

Tekniske foranstaltninger : Undgå nedtrængning i undergrunden. 

Lagerbetingelser : Opbevares i originalemballagen. Beskyttes mod sollys. Må ikke opbevares sammen med 

fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. 

Opbevaringssted : Beskyt mod varme. Opbevares på et køligt og meget godt ventileret sted. 

7.3. Særlige anvendelser 

Ingen tilgængelige oplysninger 

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 

8.1. Kontrolparametre 

8.1.1 Nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering og  biologiske grænseværdier 

Ingen tilgængelige oplysninger 

8.1.2. Anbefalede målemetoder 

Ingen tilgængelige oplysninger 

8.1.3. Der dannes luftforurenende stoffer 

Ingen tilgængelige oplysninger 
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8.1.4. DNEL-værdier og PNECværdier 

Ingen tilgængelige oplysninger 

8.1.5. Kontrolbanding 

Ingen tilgængelige oplysninger 

8.2. Eksponeringskontrol 

8.2.1. Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol 

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol: 

Sørg for god ventilation på arbejdspladsen. 

8.2.2. Personlige værnemidler 

Personlige værnemidler symbol(er): 

  

8.2.2.1. Beskyttelse af øjne og ansigt 

Beskyttelse af øjne: 

Brug lukkede sikkerhedsbriller 

8.2.2.2. Hudværn 

Beskyttelse af krop og hud: 

Brug egnet beskyttelsesbeklædning 

 

Beskyttelse af hænder: 

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. Valget af en egnet handske er ikke kun afhængigt af materialet men også af andre 

kvalitetskendemærker, og det er forskelligt fra fabrikant til fabrikant 

 

Beskyttelse af hænder 

type Materiale Gennemtrængning Tykkelse (mm) Gennemtrængning Standard 

 Nitrilgummi (NBR) Overhold fabrikantens 

vejledning vedrørende 

permeabliteten og 

gennemtrængningstid

en 

0,4 Referer til 

leverandøren/fabrikan

ten 

EN ISO 374 

8.2.2.3. Åndedrætsbeskyttelse 

Åndedrætsbeskyttelse: 

Ingen ved normal brug. Ved utilstrækkelig udluftning anvendes åndedrætsværn. 

8.2.2.4. Farer ved opvarmning 

Ingen tilgængelige oplysninger 

8.2.3. Begrænsning og overvågning af miljøeksponeringen 

Begrænsning og overvågning af miljøeksponeringen: 

Undgå udledning til miljøet. 

Andre oplysninger: 

Undgå at indånde dampene. Undgå kontakt med huden og øjnene. 

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber 

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber 

Tilstandsform : Flydende 

Farve : Forskellige farver. 

Udseende : Pastaagtig. 
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Lugt : lugtløst. 

Lugtgrænse : Ikke anvendelig 

Smeltepunkt : Ikke anvendelig 

Frysepunkt : Ikke tilgængeligt 

Kogepunkt : Ikke anvendelig 

Brændbart : Ikke anvendelig 

Eksplosionsgrænser : Ikke tilgængeligt 

Lavere eksplosionsgrænse : Ikke anvendelig 

Højere eksplosionsgrænse : Ikke anvendelig 

Flammepunkt : Ikke anvendelig 

Selvantændelsestemperatur : Ikke tilgængeligt 

Nedbrydningstemperatur : Ikke tilgængeligt 

pH : Ikke anvendelig 

Viskositet, kinematisk : Ikke anvendelig 

Opløselighed : praktisk talt uopløselig. 

Fordelingskoefficient n-octanol/vand (Log Kow) : Ikke tilgængeligt 

Damptryk : Ikke bestemt 

Damptryk ved 50 °C : Ikke tilgængeligt 

Massefylde : Ikke tilgængeligt 

Relativ massefylde : 1,444 (ISO 1183 B) (25°C / 77.0!F) 

Relativ damptæthed ved 20 °C : Ikke bestemt 

Partikelkarakteristika : Ikke anvendelig 

9.2. Andre oplysninger 

9.2.1. Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser 

Ingen tilgængelige oplysninger 

9.2.2. Andre sikkerhedskarakteristika 

VOC-indhold : 0 % VOC 

Andre farer : Andre oplysninger om relevante regler 

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet 

10.1. Reaktivitet 

Ingen ved normal brug. 

10.2. Kemisk stabilitet 

Stabil under normale forhold. Stabilt ved stuetemperatur og normale anvendelsesforhold. 

10.3. Risiko for farlige reaktioner 

Reagerer med oxidationsmidler. 

10.4. Forhold, der skal undgås 

Ingen tilgængelige oplysninger 

10.5. Materialer, der skal undgås 

Oxidationsmiddel. 

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter 

Der kendes ingen farlige nedbrydningsprodukter. 

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger 

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008 

Akut toksicitet (oral) : Ikke klassificeret 

Akut toksicitet (hud) : Ikke klassificeret 

Akut toksicitet (indånding) : Ikke klassificeret 
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Hudætsning/-irritation : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være 

opfyldt 

pH: Ikke anvendelig 
 

Alvorlig øjenskade/øjenirritation : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være 

opfyldt 

pH: Ikke anvendelig 
 

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være 

opfyldt 
 

Kimcellemutagenicitet : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være 

opfyldt 
 

Carcinogenicitet : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være 

opfyldt 
 

Reproduktionstoksicitet : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være 

opfyldt 
 

Enkel STOT-eksponering : Ikke klassificeret 
 

Gentagne STOT-eksponeringer : Ikke klassificeret 
 

Aspirationsfare : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være 

opfyldt 
 

ARDEX CA 20 P  

Viskositet, kinematisk Ikke anvendelig 

11.2. Oplysninger om andre farer 

11.2.1. Hormonforstyrrende egenskaber 

Ingen tilgængelige oplysninger 

11.2.2. Andre oplysninger 

Potentielle skadelige helbredsvirkninger på 

mennesker og mulige symptomer 

: Ingen tilgængelige data 

PUNKT 12: Miljøoplysninger 

12.1. Toksicitet 

Miljø - generelt : Produktet betragtes som ikke giftigt for vandlevendeorganismer, og forårsager ingen 

uønskede langtidsvirkninger i miljøet. 

Farlig for vandmiljøet, kortvarig (akut) : Ikke klassificeret 

Farlig for vandmiljøet, langtidsfare (kronisk) : Ikke klassificeret 

12.2. Persistens og nedbrydelighed 

ARDEX CA 20 P  

Persistens og nedbrydelighed Ikke bestemt. 

12.3. Bioakkumuleringspotentiale 

ARDEX CA 20 P  

Bioakkumuleringspotentiale Ikke bestemt. 

12.4. Mobilitet i jord 

ARDEX CA 20 P  

Miljø - jord Ikke bestemt. 

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering 

ARDEX CA 20 P  

PBT: ikke relevant - ingen registrering påkrævet 
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ARDEX CA 20 P  

vPvB: ikke relevant - ingen registrering påkrævet 

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber 

Ingen tilgængelige oplysninger 

12.7. Andre negative virkninger 

Andre negative virkninger : Ingen 

Andre farer : Undgå udledning til miljøet. The listed toxicity data of the ingredients were provided by the 

raw material manufacturers. 

PUNKT 13: Bortskaffelse 

13.1. Metoder til affaldsbehandling 

Metoder til affaldsbehandling : Bortskaf indholdet/beholderen ifølge den godkendte affaldsindsamlers 

sorteringsanvisninger. 

Anbefalinger vedrørende bortskaffelse af 

spildevand 

: Må ikke udledes til kloakken. Skal gennemgå en fysisk-kemisk behandling inden 

bortskaffelse. 

Produkt/Emballage-bortskaffelse : Tøm emballagerne for rester. Urensede, tomme beholdere skal behandles som fulde. 

Andre farer : ÖNORM S2100     55905. 

EAK-kode : 08 04 10 - Klæbestof- og fugemasseaffald, bortset fra affald henhørende under 08 04 09 

15 01 06 - Blandet emballage 

07 02 17 - Siliconeholdigt affald, bortset fra affald henhørende under 07 02 16 

PUNKT 14: Transportoplysninger 

I overensstemmelse med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 
 

 
 

 

    
ADR IMDG IATA ADN RID 
14.1. UN-nummer 
Ikke reguleret Ikke reguleret Ikke reguleret Ikke reguleret Ikke reguleret 

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) 
Ikke reguleret Ikke reguleret Ikke reguleret Ikke reguleret Ikke reguleret 

Ikke reguleret 

 

Ikke reguleret 

 

Ikke reguleret 

 

Ikke reguleret 

 

Ikke reguleret 

 

14.3. Transportfareklasse(r) 
Ikke reguleret Ikke reguleret Ikke reguleret Ikke reguleret Ikke reguleret 

Ikke reguleret Ikke reguleret Ikke reguleret Ikke reguleret Ikke reguleret 

14.4. Emballagegruppe 
Ikke reguleret Ikke reguleret Ikke reguleret Ikke reguleret Ikke reguleret 

14.5. Miljøfarer 
Ikke reguleret Ikke reguleret Ikke reguleret Ikke reguleret Ikke reguleret 

Ingen yderligere oplysninger tilgængelige 

 
14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren 

- Vejtransport 
  

Ikke reguleret 

- Søfart 
  

Ikke reguleret 



ARDEX CA 20 P 
Sikkerhedsdatablad  
i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878 
 

16-09-2022 DA (dansk)  8/8 

- Luftfart 
  

Ikke reguleret 

- Transport ad indre vandveje 
  

Ikke reguleret 

- Jernbane transport 
  

Ikke reguleret 

 

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

Ikke anvendelig 

PUNKT 15: Oplysninger om regulering 

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

15.1.1. EU-regler 
 

Indeholder ingen stoffer, der er underlagt begrænsninger ifølge bilag XVII til REACH 

Indeholder ingen stoffer på REACH-kandidatlisten 

Indeholder ingen stoffer fra Bilag XIV i REACH 

Indeholder ingen stoffer, der er underlagt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 649/2012 af 4. juli 2012 om eksport og import af 

farlige kemikalier. 

Indeholder ingen stoffer, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2019/1021 af 20. juni 2019 om persistente organiske 

miljøgifte 

Indeholder ingen stoffer, der er underlagt EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) nr. 1005/2009 af 16. september 2009 om 

stoffer, der nedbryder ozonlaget. 

Indeholder intet stof, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1148 af 20. juni 2019 om markedsføring og 

anvendelse af forstadier til sprængstoffer. 

VOC-indhold : 0 % VOC 

Indeholder ikke stof(fer) opført på listen over stoffer, der kan anvendes til fremstilling af narkotika (Forordning EC 273/2004 angående forstadier til 

narkotika) 

15.1.2. Nationale regler 

Ingen tilgængelige oplysninger 

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering 

Der er ikke udført nogen kemikaliesikkerhedsvurdering 

PUNKT 16: Andre oplysninger 

H- og EUH-sætningernes fulde ordlyd: 

EUH210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres. 

Denne information er baseret på vores nuværende viden og har kun til formål at beskrive produktet i henhold til sundhed, sikkerhed og 

miljømæssige krav. Det skal derfor ikke opfattes som en garanti for nogen specifik produktegenskab.


