
Prosjekteringsperm
Rehabilitering med Weber 

Hydrauliske Kalkmørtler



 

 

 Saint-Gobain Byggevarer AS 

Sandstuveien 68 • 0680 Oslo • Postboks 6211 Etterstad • 0603 Oslo • Norway 

www.weber-norge.no • Reg. of ent. NO 940 198 178 MVA/VAT • Bank account 8101 19 23577 • Danske Bank  

 
Prosjektperm 

 

 

Rehabilitering med Weber 
Hydrauliske Kalkmørtler 

 

 

 

http://www.weber-norge.no/


Innholdsfortegnelse 
Dokumentnr Beskrivelse 

2 18303 Systembeskrivelse Weber Rehabiliteringssystem, Juli 2019 

3 Pussveiledning- puss og mørtel til eldre murte konstruksjoner 

4 Arbeidsveiledning for bruk av Hydrauliske Kalkmørtler 

5 Weber Sjekkliste rehabilitering med kalkmørtler 

6 FDV Weber Hydrauliske Kalkmørtler 

7 Fargekart 

8-31 PDB og HMS 109 Hydraulisk Kalkgrunning 

 PDB og HMS 148 Hydraulisk Kalkmørtel 

 PDB og HMS 152 Hydraulisk Kalkmørtel Fin 

 PDB og HMS 158 Hydraulisk Kalkmørtel Grov m/fiber 

 PDB og HMS 159 Hydraulisk Kalkmørtel Grov 

 PDB og HMS Kalkmørtel K-100 

 PDB og HMS Rødvig Kulekalk 

 PDB og HMS 246 Kalkmaling Våt 

 PDB 249 Kalkmaling/Kulturkalkfärg 

 PDB 242 CD-maling (hydraulisk kalkmaling) 

 PDB og HMS 301 Silikatgrunning 

 PDB og HMS 303 Silikatmaling 

 PDB og HMS Vannstopp 

 

 

Alle dokumenter er gjeldende pr 15.07.2019 



18.303

Teglvegg murt med 
kalkrike mørtler

Grovpuss

Sluttpuss 
(puss eller mineralsk maling)

Grunning

Webers rehabiliteringssystemer - 
puss på mineralske underlag

Egenskaper og fordeler
•  Tilpasset underlaget (tegl, porebetong, eldre betong,  

lettklinker)
•  Kvalitetssikrede produkter
•  Tradisjonelt uttrykk
•  Tradisjonelle sluttprodukter

Bruksområder 
•  Nybygg
•  Rehabilitering
•  Hele Norge

Til rehabilitering av eldre teglmurverk og konstruksjoner
av naturstein, betong, porebetong etc. bør det i størst mulig 
grad benyttes tilsvarende produkter som opprinnelig ble brukt.

Dette innebærer for bygninger fram til 1900-tallet mørtler 
basert på kalk og naturlig hydraulisk kalk.

Introduksjonen av sement tidlig på 1900-tallet har utviklet seg 
via tradisjonelle kalk/sementmørtler til dagens høyteknolo-
giske blandinger. Lokale byggetradisjoner og -metoder gjør 
rehabiliteringsjobben til et unikt prosjekt, og hvert bygg må 
vurderes for seg; byggeår, materialer, rehabiliteringshistorikk. 
Og ikke minst geografi.

Webers brede produktportefølje gir muligheter for slike tilpas-
ninger til hvert enkelt bygg. Mørtlene er komponert og tilpasset 
med hensyn på bindemiddel, fasthet, kvalitet og holdbarhet. 
Dette gir sikkerhet i alle ledd av prosessen og sikrer bevaring av 
eldre bygningsmasse for framtidens generasjoner.

Valg av materialer
Teglmurverkets alder og beskaffenhet bestemmer hvilke typer 
mørtler som skal benyttes. Meget generelt skal det i bygg før 
ca 1910 benyttes kalkmørtler (Hydrauliske kalkmørtler) og i 
bygg opp til 50-tallet skal det benyttes svakere KC-mørtler. For 
nyere teglbygg kan det benyttes standard KC-mørtler og evt 
Weber Fiberpussystem. For en slagregnstett puss skal det be-
nyttes tre sjikt bestående av grunning, grovpuss og sluttpuss. 
Sluttbehandlingen skal tilpasses pussmørtlene, byggherres 
krav og byggets plassering. weberton 303 Silikatmaling er et 
meget godt valg som siste sjikt evt som et beskyttende 4. sjikt.
Generelt skal all eldre plastbasert maling fjernes før det gjøres 
utbedringer. Vær oppmerksom på gode sokkelløsninger, 
vindussålebenker og beslag.

Produktene
For riktig oppbygging og sammensetning av pussvariantene; 
se vår pussveileder. Det benyttes kalk- og lysekte mineralske og 
uorganiske pigmenter.

Weber 18.303 - juli 2019. Løsninger fasade.
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Mer informasjon
Tilhørende NS 3420 Beskrivelsesmaler for puss på eldre tegl, «Veiledning for bruk av 
kalkmørtler» og alle tilhørende datablader samt FDV dokumentasjon for sluttpuss og 
maling finnes på www.weber-norge.no.
Ta gjerne kontakt for mere informasjon og veiledning. Se også våre brosjyrer 
«Weber fasadesystemer», «Gode løsninger for pusset sokkel» og 
www.weber-cultural-heritage.com

Saint-Gobain Byggevarer AS
Sandstuveien 68, 0680 Oslo

Postboks 6211 Etterstad, 0603 Oslo
info@weber-norge.no 
www.weber-norge.no

Produkt NOBBnr. Beskrivelse

Rødvig Kulekalk 49408974
Våtlesket kalk produsert på tradisjonell måte. Langtidslagret i kule i  
1-3 år. Benyttes til alle tradisjonelle kalkarbeider, kalkvann, slemming, 
hvitting, puss og muring. Blandes med egnet tilslag.

webercal 109 Hydraulisk Kalkgrunning 49408974 Hydraulisk kalkmørtel til grunning. Tilsvarende NHL5. KKh 10/90/500. 
0-3 mm. Pumpbar.

webercal 158 Hydraulisk Kalkmørtel grov 
(med fiber) 44687875 Hydraulisk Kalkmørtel til grovpuss. Inneholder fiber for redusert svinn.

Tilsvarende NHL 3,5. KKh 15/85/650, 0-4 mm, fiber. Pumpbar.

webercal 159 Hydraulisk Kalkmørtel grov 
(uten fiber) 44687875 Hydraulisk Kalkmørtel til grovpuss og muring. Velegnet til natursteins-

murer. Tilsvarende NHL 3,5. KKh 15/85/650, 0-4 mm. Pumpbar.

webercal 148 Hydraulisk Kalkmørtel 46273163 Hydraulisk Kalkmørtel til grovpuss og muring av tegl. 
KKh 15/85/650, 0-3 mm. Pumpbar.

webercal 152 Hydraulisk Kalkmørtel Fin 23847494 Hydraulisk Kalkmørtel til finpuss. 
Tilsvarende NHL 2. KKh 20/80/600, 0-1 mm. Pumpbar.

webercal 246 Kalkmaling Våt 44580018

Hydratkalk-basert maling. Kalkekte pigmenter. Ekstra god vedheft. 
Tilsatt midler for forbedret vedheft, mindre smitting og holdbarhet 
uten å tape kalkmalingens egenskaper. Leveres i 99 standardafeger, se 
Weber Fargekart. Leveres også i tradisjonelle mur-by farger.

webercal 249 Kalkmaling 23817513
100% ren kalkmaling for innvendig bruk og til middelalderkirker. 
Kalkekte pigmenter. Ferdig blandet. Leveres i 99 standardfarger, se We-
ber Fargekart. Leveres også i tradisjonelle mur-by farger.

webercal 242 CD-maling 
(Hydraulisk Kalkmaling) 27068402

Maling basert på hydraulisk Kalk. Tilsettes vann før bruk. 
Kalkekte pigmenter. Leveres i 99 standardfarger, se Weber Fargekart. 
Leveres også i tradisjonelle mur-by farger.

weberton 303 Silikatmaling Hvit: 46273144
Pigmentert: 23852551

Maling basert på silikat. Svært dampdiffusjonsåpem. Uorganiske/kalk-
ekte pigmenter. Tilfredsstiller DIN 18 313, 2.4.1. Leveres i 99 standardfarger, 
se Weber Fargekart. Leveres også i tradisjonelle mur-by farger.

weberton 301 Silikatgrunning 23852551
Grunning som benyttes til grunning av underlag og tynning av 
303 Silikatmaling. Kan også benyttes som forsterking av porøs puss og 
som sluttbehandling. Tilfredsstiller DIN 18 313, 2.4.1

Weber BI-væske/Vannstopp
1 ltr: 23852551
5ltr: 26257238
25 ltr: 28162725

Kaliumsilikat, primer og seis til sårkanter.

http://www.weber-norge.no
http://www.weber-cultural-heritage.com
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Puss og mørtel til eldre murte konstruksjoner

Rene kalkmørtler oppfører seg annerledes enn mørtler som 
inneholder sement (kalk-sement blandinger og spesielt rene 
sementmørtler). Ved bruk av kalkmørtler oppnår man  
korrekt styrke, fleksibilitet og dampdiffusjonsegenskaper. 

Ved rehabilitering må byggets premisser alltid vurderes før 
valg av behandlingsmetode og mørtelvalg. Produktene  
nedenfor er gitt som forslag. Forslagene kan ikke erstatte 

gode forundersøkelser. Last ned detaljert brukerveiledning på 
weber-norge.no

Se også www.murbyenoslo.no, www.weber-cultural-heritage.
no, www.ra.no

Pussoppbyggingen kan benyttes både inn- og utvendig. En 
suksessfaktor er god for- og ettervanning.

Til eldre murte konstruksjoner, dvs bygd tidligere enn 1910 skal det benyttes Kalkmørtler til både 
reparasjon av fuger og oppbygging av puss. Sement ble først vanlig i norsk byggeri i løpet av de 
første 10-årene på 1900-tallet. Før 1900 er det stort sett alltid kalkmørtler, mens fram mot 1920 ser vi 
mer bruk av sement i både fuger og puss. 

Pussveiledning fasade - juli 2019

Pussoppbygging Kjennetegn på  
opprinnelig mørtel Fugemørtel Grunning Grovpuss* Finpuss

Natursteinskonstruksjoner
webercal 159 
Hydraulisk  

Kalkmørtel Grov

Ren kalk (se datablad) Lys/hvit. 
Svært svak.

Rødvig Kulekalk
Alt. webercal K-100

Rødvig Kulekalk
Alt. webercal K-100

Rødvig Kulekalk
Alt. webercal K-100

Rødvig Kulekalk

Hydraulisk kalk Beige, svak, noe 
fasthet

webercal 148  
Hydraulisk  
kalkmørtel

webercal 109  
Hydraulisk  

kalkgrunning

webercal 148 
Hydraulisk  
kalkmørtel

webercal 152 
Hydraulisk  

kalkmørtel Fin

Inneholder «en neve»  
sement

Grålig skjær. 
Betydelig fasthet

webercal 148  
Hydraulisk  
kalkmørtel

webercal 109 
Hydraulisk  

kalkgrunning

webercal 148  
Hydraulisk  
kalkmørtel

webercal 152 
Hydraulisk  

kalkmørtel Fin

KC-mørtel
Lys grå. 

Høy fasthet. 
Skader på murverket

weberbase  
KC 50/50

weberbase  
KC 35/65

weberbase  
KC 50/50

weberbase  
136 Tynnpuss

Produkt
Eksisterende underlag

Ren kalk (kulekalk) Hydraulisk kalkmørtel (NHL) Svake KC-mørtler

Rødvig Kulekalk (hvitting) x x

webercal 249 Kalkmaling/Kulturkalkfärg x x

webercal 246 Kalkmaling våt x

webercal 242 CD-maling x

weberton 303 Silikatmaling x x

webercal 244 KC-maling x

* For tykkere sjikt kan webercal 158 (med fiber) eller webercal 159 (0-6mm korning) benyttes som første grovpuss-sjikt

Overflatebehandling velges ut fra tidligere behandling og underlag i tillegg til evt. krav fra byggherre og krav til holdbarhet.

Cort Adlersgate før Cort Adlersgate etter
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Mer Informasjon
Tilhørende datablader og FDV-dokumentasjon finnes på www.weber-norge.no. 
Her finnes også kalkulasjonsverktøy for beregning av mengder.  Se også våre 
brosjyrer «Weber fasadesystemer», samt veggleverandørens anvisninger.

Saint-Gobain Byggevarer AS
Sandstuveien 68, 0680 Oslo

Postboks 6211 Etterstad, 0603 Oslo
teknisk@weber-norge.no 

www.weber-norge.no

Typisk skadebilde på eldre murverk Prinsippskisse for oppbygging av ny  
puss på eldre teglunderlag

Produkt NOBBnr. Beskrivelse

Rødvig kulekalk 49408974 Til kalking av tegl og annet pusset underlag, spesielt gamle, 
tidligere kalkede bygg.

webercal 109 Hydraulisk  
kalkgrunning 23817430 Grunning for eldre murverk før grovpuss med hydraulisk  

kalkmørtel. Basert på NHL.

webercal 158 Hydraulisk  
kalkmørtel Grov 44687875 Grovpuss til eldre bygg. NHL. Med fiber. Til ekstra tykke pussjikt. 

0-4 mm korning.

webercal 159 UF Hydraulisk 
kalkmørtel Grov 52247353 Grovpuss basert på NHL. Kornstørrelse 0-6mm. Uten fiber. 

Til ekstra tykke pussjikt. 0-4 mm korning.

webercal 148 Hydraulisk kalk-
mørtel 23817448 Grovpuss til eldre bygg. Basert på NHL.

webercal 152 Hydraulisk  
kalkmørtel Fin 23847494 Sluttpuss til webercal 148 Hydraulisk Kalkmørtel. 

Basert på NHL.

webercal 246 Kalkmaling våt 44580018
For overflatebehandling på kalkpussede fasader og på svakere 
KC-puss. Ferdigblandlet. Fås i 99 standardfarger, se Weber 
Fargekart.

webercal 249 Kalkmaling 23817513
Fabrikkframstilt mineralsk pussfarge basert på tørrlesket kalk 
med fingradert hvit dolomitt som ballast. Ferdigblandet. 
Fås i 99 standardfarger, se Weber Fargekart.

webercal 242 CD-maling 27068402
Hydraulisk kalkmaling basert på NHL. Se Weber fargekart. 
Blandes med vann. Fås i 99 standardfarger, se Weber 
Fargekart.

weberton 303 Silikatmaling Hvit: 46273144
Pigmentert: 23852551 

En-komponent silikatmaling til innen- og utendørs bruk. 
Tilfredsstiller DIN 18363 pkt. 2.4.1. Fås i 99 standardfarger, se 
Weber Fargekart.

Weber BI-væske/Vannstopp 26257238 Silikatbasert væske til forsterking, poretetting/vanntetting og 
støvbinding av  flater av puss eller betong.

Relaterte produkter

http://www.weber-norge.no
http://www.weber-norge.no/fileadmin/user_upload/Brosjyrerer/Weber_Fasadebrosjyre_ORIGINAL_oppslag.pdf
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Arbeidsveiledning for bruk av hydrauliske 
kalkmørtler

Forarbeid og murarbeider
Gammel puss fjernes helt inn til underlaget, og teglstein 
rengjøres. Forvitret/ødelagt tegl byttes, ny tegl mures inn 
med webercal 148 Hydraulisk Kalkmørtel, alternativt weber-
base KC 50/50. Løse og ødelagte fuger utbedres og spekkes 
med med webercal 148 Hydraulisk Kalkmørtel. Ved flekk-
reparasjon skjæres løs bom bort 5 cm inn på fast underlag. 
Sårkantene mot gammel puss fikseres med Weber  
BI-væske/Vannstopp.
Til murarbeider kan det også benyttes webercal 159  
Hydraulisk Kalkmørtel grov (uten fiber)

Sokler
Vær OBS på følgende: Sterkt fuktutsatte steder som sokkel 
mot gaten kan alternativt pusses med mur- og pussmør-
tel weberbase KC 35/65. Hovedpuss/sluttpuss avhengig av 
underlag og krav. Det forutsettes at det utføres tiltak som 
hindrer kapillært vannopptak fra bakken, ved terrasse og 
lignende. Beslagsløsninger utføres iht. Sintef Byggforsk  
Byggdetaljblader. 

For ekstra tykkelser
Pusstykkelser over ”normal tykkelse” dvs +4 cm kan utføres 
med webercal 158 (0-4 mm korn + fiber) eller webercal 159 
(0-6 mm korn). Vær oppmerksom på at ekstra tykkelser 
krever lengre herdetid mellom påslagene - anbefalt tid er 
3-7 dager. Husk ettervanning av sjiktet. webercal 158 inne-
holder fiber (polypropylen).

Konferer alltid gjeldende produktdatablad (www.weber-norge.no) for veiledende vannbehov, brukstid 
og forbruk. For komplette beskrivelsestekster basert på NS 3420, vennligst ta kontakt. Alle våre kalk- 
og hydrauliske kalkprodukter tilfredsstiller krav satt i EN 459-1 for bindemiddel. For de hydrauliske 
kalkmørtlene benyttes en KKh-blanding med NHL 5 som den hydrauliske komponenten. Alle mørtlene 
faller innenfor mørtelklasse CS I.

Arbeidsveiledning fasade - juli 2019

Murmørtel

Grunning

Grovpuss

Sluttpuss + evt. maling
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Arbeid med hydrauliske kalkmørtler
Ved rehabilitering av eldre pussede bygg er det viktig at 
ny puss- og murmørtler harmonerer med de opprinnelige 
mørtler mht kvalitet og styrke. Erfaringsvis ser vi at det 
ofte er riktig å benytte hydrauliske kalkmørtler, som har 
kalkmørtlenes egenskaper mht elastisitet og porestruktur. 
Samtidig er de noe sterkere og mindre klimaømfintlig enn 
rene kalkmørtler.
Hydraulisk kalkmørtler krever riktig utførelse for at resultatet 
skal bli vellykket.

•  Underlaget skal være fritt for støv og skitt

•  Eventuell gjenstående puss skal ha rette kanter. Disse 
forsterkes med Weber BI-væske/Vannstopp (rent kalium-
silikat/vannglass) som pensles på sårkantene i 2 strøk 
dagen før pussarbeidet starter

•  Underlaget forvannes godt, gjerne dagen før samt  
umiddelbart før grunningen påføres. Det skal ikke være 
overflatevann på veggene, men det er viktig at under-
laget ikke suger for mye. Forvanningen bør gjøres med 
vannslange med fintspredende munnstykke.

•  Brukstid ca 2 timer ved +20OC

•  Mørtel som har begynt å herde, må ikke benyttes. Den 
skal ikke blandes opp med mer vann for å få tilbake  
bearbeideligheten.

•  Generelt anbefales full inndekking med duk på fasader 
som skal rehabiliteres. Dette beskytter ny puss mot ned-
fukting og utvasking ved ukontrollert nedbør, samt ut- 
tørking fra vind og sol. Dette er særlig viktig for denne 
typen materialer.

•  Det skal ikke pusses ved temperaturer under +5OC uten 
særlige vintertiltak. Vær dog oppmerksom på lokal ut- 
tørking og store forskjeller i herdebetingelser ved opp-
varming.

•  Det skal utføres ettervanning i 7 dager etter ferdig pussing. 
Best herdingsforhold oppnås i temperaturer 10-20OC og ca 
85%RF.

Pussoppbygging
Grunning:  webercal 109 Hydraulisk Kalkgrunning (3-5 mm)
Grovpuss:  webercal 148 Hydraulisk Kalkmørtel grov  
 (10 mm pr påslag) 
 Alt. webercal 158 Hydraulisk Kalkmørtel grov med  
 fiber. (12-15 mm pr påslag) 
 Alt. webercal 159 Hydraulisk Kalkmørtel grov uten  
 fiber (12-15 mm pr påslag)
Sluttpuss: webercal 152 Hydraulisk Kalkmørtel Fin (2,5 mm)

Grunning
webercal 109 Hydraulisk kalkgrunning kastes på veggen  
(3-5 mm). Det er avgjørende at puss-sjiktet ettervannes  
jevnlig slik at flaten ikke tørker ut. Tørker alt vannet ut,  
stopper herdeprosessen og pussen oppnår aldri tilstrekkelig 
fasthet. Ettervanningen gjøres med dusjing med vannslange 
med fintspredende munnstykke. Hyppigheten avgjøres av  
temperatur og sol-/vindforhold. Pussen må passes på!

Hovedpuss (normal tykkelse)
Dagen etter påføres hovedpussen, webercal 148 Hydraulisk 
kalkmørtel. Underlaget må forvannes før pussen påføres. 
Maks tykkelse pr. påkast er 10 mm.

Et viktig moment her er at pussen kun grovstokkes og skures 
lett sammen med brett. For mye bearbeidelse av pussen 
kan gi små riss underveis i herdingen. Det er noe svinn i 
pussen når den herder, og ved ugunstige forhold vil det da 
lett oppstå sprekker. Overflaten på hovedpussen må ikke 
være for fin, da den skal gi best mulig feste for sluttpussen. 
Benytt gjerne et “vaffelbrett” for å fjerne sinterhud og gi riktig 
overflate før neste puss-sjikt.
Ettervanningen gjøres med fintspredende munnstykke.  
Hyppigheten avgjøres av temperatur og sol-/vindforhold. Det 
er svært viktig at pussen ikke tørker ut. Ettervanning gjøres 
så lenge som mulig, ca 7 døgn.

Hovedpuss (> 4 cm)
Dagen etter påføres hovedpussen, webercal 158 Hydraulisk 
kalkmørtel Grov m/fiber. Underlaget må forvannes før  
pussen påføres. Maks tykkelse pr. påkast er 15 mm. Tykkere 
sjikt bygges opp i flere omganger. Øk herdetiden mellom 
hvert påkast med 2-3 dager pr sjikt. Følg ellers råd om  
bearbeidning og ettervaning som for normal hovedpuss.

Sluttpuss/finpuss
Eventuell sluttpuss påføres 1-3 døgn etter hovedpussen. Her 
kan det benyttes webercal 152 Hydraulisk kalkmørtel Fin  
(0-1 mm). Forvanning og ettervanning som for hovedpuss. 
Pussen skal ikke bearbeides for mye da dette vil kunne gi  
ytterligere med svinnriss.

OBS! Svinnriss
En kalkmørtel vil ha et betydelig svinn de første timene etter 
applisering, og noe svinnriss må derfor påregnes i nypusset 
flate. Disse rissene må trykkes forsiktig sammen mens  
pussen fremdeles er plastisk. Riktig tid for denne operasjonen 
avhenger av mørtelsammensetning, uttørkingsforhold o.l, og 
må fastlegges etter forsøk i arbeidets startfase. Nye svinnriss vil 
normalt ikke oppstå etter 1-2 døgn (fra Sintef Byggforsk.  
Byggforvaltning blad 770.111)

Overflatebehandling
En flate pusset med minimum 3 sjikt hydrauliske kalkmørtler 
kan stå ubehandlet. De kan også overflatebehandles med 
webercal 246 Kalkmaling Våt, webercal 242 CD-maling  
(Hydraulisk Kalkmaling) eller weberton 303 Silikatmaling
Silikatmaling bør først utføres tidligst 4-6 uker etter ferdig 
pussing. Kalkbaserte produkter kan påføres tidligere (ca 4 
uker).
Nypusset/nymalt flate skal beskyttes i 4-8 uker for frost, 
direkte regn og direkte sol. Temperaturen i herdetiden skal 
være over +5OC. Herdetiden er avhengig av temperatur og 
luftfuktighet.
Små riss kan utbedres med tørr maling tilsatt ca 2-4 kg 
fyllstoff (Dolomitt/0,1 mm) pr 20 kg tørr maling. Pisk godt opp 
til sparkelkonsistens og påfør/bearbeid materialet godt inn i 
underlaget. Fils bort overflødig materiale.
Svært porøse overflater kan etterbehandles med Weber  
BI-væske/Vannstopp tynnet 1 : 1 med vann. Påføres i 2  
omganger i minimum +5OC med kost/rulle.
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Mer Informasjon
Tilhørende datablader og FDV-dokumentasjon finnes på www.weber-norge.no. 
Her finnes også kalkulasjonsverktøy for beregning av mengder.  Se også våre 
brosjyrer «Weber fasadesystemer», samt veggleverandørens anvisninger.

Saint-Gobain Byggevarer AS
Sandstuveien 68, 0680 Oslo

Postboks 6211 Etterstad, 0603 Oslo
teknisk@weber-norge.no 

www.weber-norge.no

Relaterte produkter

Produkt NOBBnr. Beskrivelse

Rødvig kulekalk 49408974
Til kalking av tegl og annet pusset underlag, spesielt gamle, 
tidligere kalkede bygg. Uten tilslag.
Langtidslagret i kalkkule (K100)

webercal 109 Hydraulisk  
kalkgrunning 23817430

Grunning for eldre murverk før grovpuss med hydraulisk  
kalkmørtel basert på. NHL. 
1 : 2,5/KKh 10/90/500

webercal 158 Hydraulisk  
kalkmørtel Grov 44687875 Grovpuss til eldre bygg. NHL. Med fiber. Til ekstra tykke pussjikt. 

0-4 mm korning. 1 : 4/KKh 15/85/500

webercal 159 UF Hydraulisk 
kalkmørtel Grov 52247353

Grovpuss basert på NHL. Kornstørrelse 0-6mm. Uten fiber. Til 
ekstra tykke puss-sjikt og eldre natursteinskonstruksjoner. 0-6 
mm korning. 1 : 4/KKh 15/85/500

webercal 148 Hydraulisk 
kalkmørtel 23817448 Grovpuss til eldre bygg. Basert på NHL. 0-2 mm korning.

1 : 4,5/KKh 15/85/650

webercal 152 Hydraulisk  
kalkmørtel Fin 23847494 Sluttpuss på webercal 148 Hydraulisk Kalkmørtel. 

Basert på NHL. 0-1 mm korning. 1 : 4/KKh 20/80/600

webercal 246 Kalkmaling våt 44580018
Kalkmaling for overflatebehandling på kalkpussede fasader og 
på svakere KC-puss. Ferdigblandet. Inneholder < 2% 
tilsetningsstoffer. Fås i 99 standardfarger, se Weber Fargekart.

webercal 249 Kalkmaling 23817513
Ren kalkmaling basert på tørrlesket kalk med fingradert hvit 
dolomitt som ballast. Ferdigblandet. Fås i 99 standardfarger, 
se Weber Fargekart.

webercal 242 CD-maling 27068402
Hydraulisk kalkmaling basert på NHL 5. Se Weber Fargekart. 
Blandes med vann. Fås i 99 standardfarger, se Weber 
Fargekart.

weberton 303 Silikatmaling Hvit: 46273144
Pigmentert: 23852551 

Silikatmaling til innen- og utendørs bruk. Fås i 99 standard-
farger, se Weber Fargekart. Tilfredsstiller DIN 18363 pkt 2.4.1.

weberton 301 Silikatgrunning 23852502 Grunning og tynning til weberton 303 Silikatmaling. Kan også 
benyttes som overflatebehandling i 2 påføringer.

Weber BI-væske/Vannstopp 26257238 Silikatbasert væske til forsterking, poretetting/vanntetting og 
støvbinding av flater av puss eller betong.
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Rehabilitering med kalkmørtler utføres på byggets premisser. Skjemaet er laget som en hjelp til utførende mv. for 
egenkontroll av utført arbeid men er ikke utfyllende. Sjekklisten gir innspill til visse kritiske punkter og retningslinjer 
for hva som kan sjekkes. Dokumentet kan lagres som en del av dokumentasjon. 
 

Prosjektnavn  
 

Adresse  
 

Utførende Navn 
Tlf:                           
E-mail: 

Anleggsleder/kontaktperson Navn 
Tlf:                           
E-mail: 

Kontaktperson i Weber Navn 
 Tlf: 
 E-mail: 
Startdato  
Ferdigstillelsesdato  
Fasade, bruttoareal m2    Fasade nettoareal:                       m2 

 
Bærekonstruksjon (tegl, betongstein, soltørket 
leire, hamp...) 

 
 

Fasadesystem Weber Rehabilitering med Hydrauliske kalkmørtler 
Sluttbehandling type og korning (kryss av for 
valg) 

Ubehandlet  
Rødvig Kulekalk (hvitting)  
webercal 246 Kalkmaling Våt  
webercal 249 Kalkmaling (Kulturkalkfärg)  
webercal 242 CD-färg  
weberton 303 Silikatmaling   

 Annet  
Fargekode(r)   

 
 
Tips før oppstart 
 

• Avklaring av detaljer med prosjekterende 
o Sokkel 
o Vindu 
o Gesims 
o Farge og strukturprøve  

 
• Avklare behov for opplæring 
• Oppstartsmøte m/Weber  

 
Se også vår NS 3420 beskrivelsesmal for rehabilitering av puss på tegl. Samt veiledning for pussarbeider med 
Hydrauliske Kalkmørtler. 

https://www.weber-norge.no/service-tjenester/teknisk-informasjon/ns-3420/ns-3420-juni-2016.html
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(min+5°C) 
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Forarbeid 

Se også NS 3420 Beskrivelse Sjekkpunkt Produkt 
Plassering på 
bygg 

OK Avvik Bilde nr. Sign. 

Stillas 

Stillas 
NS 3420. Avstand til underlag skal 
være minimum 20 cm. 

      

Stillasfeste 
Stillasefestets øye skal ligge godt 
utenfor my fasade. Minst mulig 
hull rundt øyebolt 

      

Tildekking av stillas Følg NS 3420. Avhengig av sesong 
 
 

     

Regntak Alltid påkrevd. Følg NS 3420 
 
 

     

Renhold Rent og fritt for avfall og verktøy 
 
 

     

Forarbeid 

Mottakskontroll 
Rett materiale iht 
ordrebekreftelse? 

 
 

     

Oppbevaring av 
materialer 

Tørt og frostfritt.        

Tildekking av detaljer 
Vinduer, sålebenker, granitt, metall 
mv.skal beskyttes. 

      

Underlag/reparasjon 
i murverk 

Fjerning av maling 
All organisk maling skal fjernes 
kjemisk eller mekanisk før 
utbedring av puss. 

      

Skader i puss 
Ødelagt puss fjernes. Vinkelrette 
sårkanter. Sårkanter seises før 
pussing. 

Weber 
Vannstopp/BI-
Væske 

     

Skader på fuger 
Skadete fuger krasses ut ca 2cm og 
etterspekkes. Forvanning påkrevet. 
Spekkes helt ut til liv.  

148 Hydraulisk 
Kalkmørtel 

     

Riss og sprekk 
Sprekker åpnes ca 10-15 cm på 
hver side. Vinkelrette sårkanter 

Weber 
Vannstopp/BI-
Væske 

     

Større sprekker 
Benytt pinningsstein for å unngå 
for store mørteltykkelser 
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Forarbeid 

Se også NS 3420 Beskrivelse Sjekkpunkt Produkt 
Plassering på 
bygg 

OK Avvik Bilde nr. Sign. 

Armering av murverk 
Ved større konstruksjonssprekker 
vurder bruk av stige-armering i 
annethvert skift. Mørtles inn 

148 Hydraulisk 
Kalkmørtel 

     

Skader på tegl 

Er >10% teglsteinen skadet skal 
denne skiftes ut eller snus. Benytt 
tilsvarende tegl som opprinnelig. 
Mørtles på plass 

148 Hydraulisk 
Kalkmørtel 
 

     

Armeringskorrosjon 
Utført korrekt betongrehab  
(slipes til SA-grad 2). 

Rep 05 
 
 

    

Beslag 
Iht monteringsanvisning og 
anvisninger fra Sintef Byggforsk 

   
 
 

  

Fukt 
Pussing kan starte 1-3 dager etter 
utbedringer på murverk  
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Puss/maling Weber Hydraulisk Kalkmørtel  
 Sjekkpunkt Produkt Plassering på bygg OK Avvik Bilde nr. Sign. 

Forarbeid 

Underlag OK iht 
Sjekkliste Forarbeid 

Toleransekrav        

Stillas Stillaset er tilstrekkelig rengjort 
 
 

     

Klimatiltak 

Retningslinjer fra NS 3420 Kap N 
skal følges. Minimum temperatur 
+5°C hele døgnet. Beskyttes mot 
direkte sol, regn og vind. 

      

Underlag 
Tørt, fritt for støv og smuss. Evt 
utbedret 

 
 

     

Utbedring av riss og 
sprekk 

Innpussing av 
glidesjikt 

Mørtles fast med glattsiden inn 
som glidesjikt i grunningsmørtel 

411 
Rissarmeringsnett 

     

Trekninger og 
gesimser 

Toleranse/retning 
Benytt trekkemal. Bygges opp max 
10mm pr påslag pr dag. Avslutt 
med Finpuss. 

KC 50/50 eller 
hydrauliske 
kalkmørtler.  

     

Pussarbeider  

Totalt forbruk pr cm. 
Normal oppbygging 

Ca 17 kg/kvm/cm. Minimum 
totaltykkelse 12 mm i 3 sjikt. Påført 
med 1-3 dagers opphold. 
Ettervanning 7 dager. 

Hydrauliske 
kalkmørteler m/148 

     

Totalt forbruk pr cm. 
>4cm total 
oppbygging 

Ca 17 kg/kvm/cm. Minimum 
totaltykkelse 40 mm i 4 sjikt. Påført 
med 1-3 dagers opphold. 

Hydrauliske 
kalkmørteler m/158 
eller 159 som 
1.grovpussjikt 

     

Forvanning 
Forvannes dagen før + rett før 
påføring. Ikke rennende vann. 
Fintspredende munnstykke. 

      

Grunning 
3-5 mm. Heldekkende kastes 
på/slemmes på. Skal følge 
underlaget. Grovt utseende 

109 Hydraulisk 
Kalkgruning 
 

     

 Dato utført:        

Bearbeidning 
Plastiske svinnriss trekkes sammen. 
Benytt evt Rivbrett for å åpne 
strukturen. 

      

Ettervanning Dato utført:        
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Puss/maling Weber Hydraulisk Kalkmørtel  
 Sjekkpunkt Produkt Plassering på bygg OK Avvik Bilde nr. Sign. 

Grovpuss (normal) 
Forvanning. Max 10mm pr påslag 
pr dag. Påføres 1-3 dager etter 
grunning 

148 Hydraulisk 
kalkmørtel 

     

Bearbeidning 
Plastiske svinnriss trekkes evt 
sammen. Benytt evt Rivbrett for å 
åpne strukturen 

      

Ettervanning Dato utført:        

Grovpuss (>40mm) 

Forvanning. Max 15mm pr påslag 
pr dag. Påføres 1-3 dager etter 
grunning. 2-4 dager mellom hvert 
påslag. Grovskures. 

158 Hydraulisk 
kalkmørtel Grov 
(m/fiber) el. 
159 Hydraulisk 
Kalkmørtel Grov 
u/fiber 

     

Bearbeidning 
Plastiske svinnriss trekkes sammen. 
Benytt evt Rivbrett for å åpne 
strukturen. 

      

Ettervanning Dato utført:       

Hjørner og overflate 
Rette skarpe hjørner. Overflate 
bearbeidet til ønsket overflate. 

      

Finpuss 
Forvanning. 3-5mm trekkes på. 
Filses lett til ønsket overflate. 

152 Hydraulisk 
Kalkmørtel Fin. 

     

Ettervanning 7 dager etter ferdig pussarbeid       
 Dato utført:       
 Dato utført:       
 Dato utført:       
 Dato utført:       
 Dato utført:       
 Dato utført:       
 Dato utført:       

Herding Herdetid 
14 dager til 4 uker avhengig av 
sluttbehandling. Økende herdetid 
gir bedre resultat. 

      

Slutt-behandling 
Generelt 

Klimatiltak 
Beskytt mpt uttørrende vind, sol og 
direkte regn. Minimum 8°C i luft, 

      



 
Prosjektnavn  Tilstede:  Kopi 

sendes: 
 

Befaringsdato      
Utetemperatur (min+5°C)  Veggtemperatur 

(min+5°C) 
     

    
 

 

 

Side 6 av 7 
 

Puss/maling Weber Hydraulisk Kalkmørtel  
 Sjekkpunkt Produkt Plassering på bygg OK Avvik Bilde nr. Sign. 

underlag og herdeperiode. Følg 
ellers NS 3420 

Beskyttelse vinduer 
Dekk til bygningsdeler som ikke skal 
males. 

      

Mottakskontroll 

Sluttpuss levert i hht bestilt 
fargekode. Sjekk 
kvalitetskontroll/prøvebit  på 
spann. 

Maling/sluttpuss og 
kontrollert dato: 
 

     

Prøvefelt Fargeprøve/Prøvefelt akseptert       
Oppstart av 
malearbeider 

Dato:       

Slutt-behandling 
Kalk-produkter 

Forberedelse av 
produkt 

Tynnet/blandet iht veiledning. 
Benytt likt antall liter vann pr batch 
for å unngå fargeskjolder. 

      

Forvanning 
Ikke rennende vann. Fintspredende 
munnstykke. 

      

Påføring 1.strøk 

Benytt pensel/kost med kalkfast 
kost (høy pH). Mal vått i vått. 
Avslutt ved naturlige 
skiller/hjørner. Krysskosting. 

      

Ettervanning 
Ikke rennende vann. Fintspredende 
munnstykke. 

      

Påføring 2.strøk 

Benytt pensel/kost med kalkfast 
kost (høy pH). Mal vått i vått. 
Avslutt ved naturlige 
skiller/hjørner. Krysskosting. Behov 
for 3.strøk? 

      

Ettervanning 
7 dager. Ikke rennende vann. 
Fintspredende munnstykke. 

      

Herdetid 

Ferdig malte/pussete flater skal 
beskyttes i minimum 3 dager. 
Beskytt mot direkte regn og direkte 
sol. Følg NS 3420 
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Sluttbehandling og etterarbeid  

 Sjekkpunkt Produkt 
Plassering 
på bygg 

OK Avvik Bilde nr. Utført 

Slutt-
behandling 

Silikat 
 

Herdetid 
Underlaget skal ha herdet i minimum 4 
uker. 

 
 
 

     

Grunning 
 

For ekstra slagregnstetthet kan 301 
Silikatgrunning påføres i 1-2 strøk tynnet 
1:1 med vann. Forbruk 0,1 kg/kvm/strøk 
 

301 Silikatgrunning      

Maling 
 

To strøk påført med 1-3 dagers 
mellomrom. Benytt kost for best 
inntrengning. Males på våte skjøter/hele 
flater med naturlige avslutninger. Forbruk 
0,25-0,3 kg/kvm/strøk 
 

ton 303 Silikatmaling      

Herdetid 
Ferdig malte/pussete flater skal beskyttes 
i minimum 3 dager. Beskytt mot direkte 
regn og direkte sol. Følg NS 3420 

      

Etterarbeid 

Stillasehull og dil.fuger 

Benytt UV-bestandig akrylmasse. Kan 
sandstrøs for mineralsk overflater. 
Overflatebehandles evt med 
Silikonharpiksmaling. Tett KUN hullet. 

 
 

     

Herdetid 
Sommer: minimum 4uker (1cm pr mnd) 
Høst: minimum 4 mndr 
Sen høst: over vinteren 

      

Rengjøring Rengjør stillaset før nedmontering.       
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Produkt 
Produktbeskrivelse Weber Hydrauliske kalkmørtler benyttes til pussing av eldre murkonstruksjoner av tegl, naturstein, bimsbetong, 

soltørket leire, etc. Produktene er basert på Naturlig Hydraulisk kalk (NHL) og spesielt tilpasset eldre 
murverkskonstruksjoner mtp fasthet, fleksibilitet og dampdiffusjonsåpenhet.  
Pussen bygges normalt opp av tre sjikt med grunning, grovpuss, finpuss og sluttbehandling. Som tre sjikts puss 
kan den stå uten sluttbehandling.  

Malingstyper Pussoppbygging/-komponenter 

 webercal 109 Hydraulisk Kalkgrunning  
webercal 158 Hydraulisk kalkmørtel Grov m/fiber 
webercal 159 Hydraulisk Kalkmørtel Grov  
webercal 148 Hydraulisk Kalkmørtel  
weberton 152 Hydraulisk Kalkmørtel Fin  
Annet:  

Sluttbehandling 

Rødvig Kulekalk  
webercal 246 Kalkmaling Våt  
webercal 249 Kalkmaling (kulturkalkfärg) 
weberton 242 CD-maling  
weberton 301 Silikatgrunning  
weberton 303 Silikatmaling  
Annet:  

Kryss av for aktuell behandling. 

Fargekode: 

Utførelsesdato: Ordrenummer sluttbehandling: 

Anvisninger for drift og vedlikehold 
Ettersyn/kontroll Visuell årlig inspeksjon for å avdekke eventuelle skader.  

Eventuelle mekaniske skader, sprekker/riss, avflassing, fukt, begroing, o. l. kontrolleres spesielt for vurdering av 
utbedring.  

Vedlikeholdsinstruks 
og -intervall 

Skader utbedres umiddelbart.  
Det anbefales at overflaten rengjøres/vedlikeholdes med lett vasking ca. hvert annet år eller ved behov.  
Ommaling/ompussing etter 5-70 år avhengig av sluttbehandling og klimapåkjenning. Kalkmørtler vil over tid 
utvikle et «kartmønster» og bli porøs i overflaten, dette er normal oppførsel for en kalkmørtel. Synligheten vil 
være noe avhengig av overflatebehandlingen. Kalkmørtler er svært avhengig av helt dampdiffusjonsåpne og 
kapillærsugende overflatebehandlinger for å få lang holdbarhet. En kalkpuss kan stå i godt over 100 år gitt riktige 
betingelser og med løpende vedlikehold.  
Generelt om rengjøring  
Ved behov anbefales en fasadevask for å fjerne f. eks. støv, nedsmussing, begroing eller lignende. Nedsmussing 
har liten innvirkning på veggens tekniske tilstand. Bruk svake nøytrale vaskemidler med vannslange med vanlig 
trykk (maks 50 bar, max 50°C og 1 meters avstand, høy vinkel) og evt myk kost. Unngå bruk av høyt trykk og 
steaming med varmt vann. Hard mekanisk bearbeiding vil medføre nedsliping og graving av sår i overflaten og 
behov for ny puss.  
Anbefalt produkt: BPS 7102 (til lettere forurensninger, alger og mose) fra Trion Tensid AB (www.trion.se ). 
Forvann. Appliser med lavt trykk eler pensel. La virke og spyl av med ca 50 bar trykk- max 50°C, 20 ltr/minutt. 
Vær svært forsiktig med trykket. Benytt BPS 7111 for langtidsvirkende effekt som sluttbehandling. For tyngre 
forurensninger ta kontakt med en av Trion Tensids forhandlere i Norge.  
Generelt om skader på flater med horisontal komponent (murkroner, avdekninger mv)  
Kalkmørtler skal kun unntaksvis benyttes på flater med horisontal komponent (vindussålebenker). Disse skal da 
behandles med 301 Silikatgrunning før annen maling. Forvent hyppigere vedlikeholdsfrekvens. Fukt- og 
frostpåkjenninger er høy på horisontale flater og malingsavflassing, frostskader mv vil raskt oppstå. Vi anbefaler 
skrånende beslag av skifer, metall etc med membran under for å beskytte både murverk og for å redusere 
skader. 

Utbedring av skader 
/ vedlikehold. For 
mer informasjon, se 
www.weber-
norge.no. 

1. Skader ned mot bakken
Kalkmørtler har stort fuktopptrekk og lav frostmotstand. Unngå bruk av disse mørtlene ned mot bakken uten
svært gode tiltak. Avklar årsak til skader før utbedring for å forhindre nye skader. Fuktopptrekk i Kalkmørtler vil gi
malingsavflassing, pussavflassing, frostskader og løs puss inntil 1 meter opp, i verste tilfelle frostskader på tegl.
Ned mot bakken anbefales bruk av KC 35/65 eller sterkere mørtler. Alternativt friskjær ødelagt puss ned mot
bakken og etabler et beslag som går minimum 10cm opp på sokkelen, skjæres på skrått oppover inn i underlaget.
Fugen tettes med utendørs akryl. Vedlikehold må påregnes. Alternativt friskjæres og fjernes kalkpussen og
sokkelen slemmes/pusses med sterkere pussmørtler. Sørg for god drenering, avrenning av vann og knotteplast.
Unngå å tett belegg (asfalt/belegningsstein) helt inntil sokkelen.
2. Reparasjon fasade/riss/sprekk
Avklar årsak til riss/sprekk før utbedring for å evt forhindre nye skader. Riss/sprekk kan komme av bla. for
tynt/tykt pussjikt, spenningsriss ved åpninger, materialoverganger, konstruksjonspåkjenninger, generell elde mv.
Plastiske svinnriss vil kun forekomme på nypussete flater. Avflassing av puss vil skje pga elde, gal puss-
/malingsbehandling i kombinasjon med fukt og frost.
Skader i puss og overflatebehandling repareres generelt med produkter tilsvarende det som er brukt
opprinnelig (kalkmørtler). Før utbedring må løst-sittende puss/maling fjernes. Riss/Sprekker åpnes ca 10 cm på
hver side med rette sårkanter. Seis sårkanter med weber Vannstoppp. Puss slipes ned til underlaget. Forvann.
Benytt weber 411 Rissarmerigsnett som mørtles med webercal 109 inn med glattsiden mot underlaget. Påfør
webercal 148 over i max 10 mm pr påslag pr dag til jevnt med opprinnelig grovpuss-sjikt. Utfør siste 5 mm med
webercal 152 Finpuss. Mal/puss etter ca 2-4 uker dager.
OBS! Flekkreparasjoner vil gi synlige farge/strukturforskjeller.
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For større sprekker kan det være behov for reparasjon i fuger og bruk av pinningsstein og armering. For større 
pussutbedringer: Se Veiledning for arbeid med Hydrauliske Kalkmørtler. 

 

3. Vedlikehold av ubehandlet kalkpuss  
Kalkpuss krever ikke noe spesielt vedlikehold. Dette er en svært porøs og svak puss som vil slites og patineres 
naturlig ved værpåkjenning. Regn vil slite ned overflaten og kalken virker da «selvrensende» og som offersjikt. Kan 
vaskes lett ved behov.  
Holdbarheten er avhengig av løpende vedlikehold (10-70 år).  
Oppfrisking: Ved behov kan overflaten ”forsterkes” med påføring av Weberton 301 Silikatgrunning tynnet med 
vann 1:1. Fargen vil bli en nyanse mørkere. Det aktive bindemiddelet, vannglass, vil forsterke porøs puss. Påføres 
med rull eller kost og bearbeides godt inn i underlaget.  
4. Vedlikehold av kalkmalinger (Rødvig Kulekalk/Hvitting, webercal 246 Kalkmaling og webercal 249 
Kalkmaling/ Kulturkalkfärg)  
Kalkmaling krever ikke noe spesielt vedlikehold. Dette er en svært porøs og svak overflatebehandling som vil slites 
og patineres naturlig ved værpåkjenning. Regn vil slite ned overflaten og kalken virker da «selvrensende» og som 
offersjikt.  
Oppfrisking: Etter ca. 10 år eller ved behov, kan overflaten ”forsterkes” med påføring av Weberton 301 
Silikatgrunning tynnet med vann 1:1. Fargen vil bli en nyanse mørkere. Det aktive bindemiddelet, vannglass, vil 
forsterke porøs puss/maling. Påføres med rull eller kost og bearbeides godt inn i underlaget.  
Ommaling kan skje etter 5 år eller ved behov (tidligere /senere). Den naturlige patineringen vil skje ulikt på 
overflaten og behov for ommaling er derfor et estetisk spørsmål. Det er ikke uvanlig med kalkmalte overflater som 
har stått i 50 år. Det er dog viktig å rengjøre flatene før maling. Malingens egenskaper opprettholdes selv ved flere 
ommalinger (beholder diffusjonsåpenheten). Kalkmalinger skal kun overmales med ren kalkmaling, såfremt den 
ikke er helt nedslitt. 303 Silikatmaling kan også benyttes på et godt slitt underlag.  
Farge- og strukturforskjeller må påregnes ved flekkbehandling.  
5. Vedlikehold av Hydraulisk Kalkmaling (cal 242 CD-maling)  
CD-maling krever ikke noe spesielt vedlikehold. Dette er en svært porøs og svak overflatebehandling som vil slites 
og patineres naturlig ved værpåkjenning. Regn vil slite ned overflaten og kalken virker da «selvrensende» og som 
offersjikt.  
Oppfrisking: Etter ca. 10 år eller ved behov, kan overflaten ”forsterkes” med påføring av Weberton 301 
Silikatgrunning tynnet med vann 1:1. Fargen vil bli en nyanse mørkere. Det aktive bindemiddelet, vannglass, vil 
forsterke porøs puss/maling. Påføres med rull eller kost og bearbeides godt inn i underlaget.  
Ommaling kan skje etter 7 år eller ved behov (tidligere /senere). Den naturlige patineringen vil skje ulikt på 
overflaten og behov for ommaling er derfor et estetisk spørsmål. Det er dog viktig å rengjøre flatene før maling. 
Malingens egenskaper opprettholdes selv ved flere ommalinger (beholder diffusjonsåpenheten). CD-maling kan 
overmales med CD-maling, samt rene kalkmalinger og 303 Silikatmaling.  
Farge- og strukturforskjeller må påregnes ved flekkbehandling.  
6. Vedlikehold/rebehandling av Silikatmaling (og 301 Silikatgrunning):  
Silikatmaling krever ikke noe spesielt vedlikehold bortsett fra en vask hvert 2. år eller ved behov.  
Oppfrisking: Etter ca. 10 år eller ved behov, kan overflaten ”forsterkes” med påføring av Weberton 301 
Silikatgrunning tynnet med vann 1:1. Fargen vil bli en nyanse mørkere. Det aktive bindemiddelet, vannglass, vil 
forsterke porøs puss/maling. Påføres med rull eller kost og bearbeides godt inn i underlaget.  
Ommaling kan skje etter 20 år eller ved behov (tidligere /senere). Det er viktig å rengjøre flatene før maling. 
Malingens egenskaper opprettholdes selv ved flere ommalinger (beholder diffusjonsåpenheten). Kan overmales 
med weberton 303 Silikatmaling, weber silco paint, weber silco render og weber topdry render.  
Forventet teknisk levetid på Silikatmaling er ca 20-30 år før ny maling er påkrevet. Levetiden er dog avhengig av 
mikroklimatiske påkjenninger, vær og vind. Ny ommaling tidligere enn dette kan derfor være nødvendig ved stor 
mekanisk slitasje på overflaten. Farge- og strukturforskjeller må påregnes ved flekkbehandling.  
9. Fjerning av graffiti:  
Graffiti/tagging er generelt vanskelig å fjerne. Et alternativ er å male over partiet, men risikoen er da stor for å få 
fargeforskjell mellom gammel og ny maling, samt oppbygging av dampdiffusjonstette sjikt. Det anbefales å kontakte 
spesialfirma på graffitifjerning eller å benytte dampdiffusjonsåpne anti-graffiti løsninger. Anbefalt antigraffiti til 
mineralsk underlag er voksbaserte systemer med lavt smeltepunkt. For eksempel Trion Tensid AB/  
AGS produkter for både beskyttelse og fjerning.  
11.Fjerning av svartsopp: 
Svartsopp ser ut som små sorte prikker som forekommer på alle overflater som er utsatt for fukt og manglende 
opptørking (tilsvarende som for algevekst). Kan forbygges ved at flatene vaskes jevnlig. Ved fjerning av svartsopp 
kan flere metoder benyttes. Vasking med vann tilsatt 5 % klor fjerner soppen i overflaten men dreper ikke røttene. 
Årlig vask av fasaden med et fasadevaskemiddel og forsiktig etterspyling med hageslange er også et alternativ. Et 
annet alternativet er bruk av hydrogenperoksid. Her er det viktig å følge leverandørens bruksanvisning og 
sikkerhetstiltak. 
Kjemisk rengjøring: Anbefalt produkt BPS 7102 fra Trion Tensid AB (www.trion.se). Forvann. Appliser med lavt 
trykk eller pensel. La virke og spyl av med ca 50 bar trykk- max 50°C, 20 ltr/minutt. Vær svært forsiktig med 
trykket. 
Langtidsvirkende algebeskyttelse: Anbefalt produkt BPS 7111 fra Trion Tensid AB 
Rebehandling av overflate: Benytt tilsvarende produkt som opprinnelig etter god opptørking. 
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Behandling av avfall 
Levering av avfall Hydrauliske kalkpusser deponeres på godkjent fyllplass i overensstemmelse med lokale og nasjonale forskrifter. 

Kalkpusser inneholder ikke miljøfarlig avfall.  
Kalkpusser med malt overflate ansees som ikke farlig avfall og deponeres på godkjent fyllplass i 
overensstemmelse med lokale og nasjonale forskrifter.  

Avfallskode og 
avfallsstoffnummer 

17 01 01 betong  
17 01 07 andre blandinger av betong, murstein, takstein og keramikk enn dem nevnt i 17 01 07  

  
 
Dokumentasjon: Datablad/Brosjyrer/veiledninger på de benyttede produkter finnes på www.weber-norge.no 
Produktene er merkepliktige. Sikkerhetsdatablad finnes på www.weber-norge.no 
 



Fargekart

99 vakre og 
varige farger.
Weber 
murmaling 
og sluttpuss.
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99 farger. 6 murmalinger. 5 sluttpusser.

Webers fargekart inneholder 99 standardfarger for  
sluttpuss og maling. 

Vi har 5 ulike gjennomfargede sluttpusser i et bredt  
fargespekter, og flere av disse er pumpbare. Malings- 
sortimentet inneholder 6 forskjellige murmalinger på basis 
av kalk, kalksement, sement, silikat eller silikonharpiks. 
Bestilling av farge må utføres etter oppgitt fargenr. fra 
33001 til 33099 i tabellen. 

Fargene i fargekartet er trykket og vil kunne avvike fra 
originalfargen. Vær oppmerksom på at ulike fargeeffekter 
kan oppstå som følge av påføringsmetode og utførelse, 
valg av overflatebehandling, underlagets beskaffenhet, 
klimapåkjenninger, herdebetingelser, lysforhold etc. 
Vi anbefaler derfor at det gjøres et oppstrøk som  
referansefelt før bestilling av store volumer.

Du kan også prøve ut hvordan ulike farger oppleves på en 
bygning med vårt nettverktøy Fargekonsulenten som du 
finner på www.weber-norge.no 

Andre farger
Avhengig av type sluttpuss/maling kan også 
andre farger leveres. Ved forespørsel må det da 
henvises til NCS S-kode.

Weber murmaling

Weber.ton 303 
Silikatmaling

Weber.pas
Silikatpuss 

1,5 mm

Silikonharpiks-
maling

Weber.min 201
Stenkpuss

Weber.cal 246
Kalkmaling våt

Weber.min 215
Sekkeskurings-

mørtel

Weber.cal 242  
CD-maling

Weber.pas
Silikonharpikspuss 

1,5 mm

Weber.min 244
KC-maling

Weber.min 203
Slemmemørtel

Cempexo 
Sementmaling

(OBS!  Kun 9 farger)

Weber sluttpuss

Produktdatablader finnes på www.weber-norge.no



Fargekode 33001

Fargekode 33002

Fargekode 33003

Fargekode 33004 

Fargekode 33005

Fargekode 33006

Fargekode 33007

Fargekode 33008

Fargekode 33009

Fargekode 33010

Fargekode 33011

Fargekode 33012

Fargekode 33013

Fargekode 33014

Fargekode 33015

Fargekode 33016

Fargekode 33017

Fargekode 33018

Fargekode 33019

Fargekode 33020

99 
fasadefarger



Fargekode 33041

Fargekode 33042

Fargekode 33043

Fargekode 33044

Fargekode 33045

Fargekode 33046

Fargekode 33047

Fargekode 33048

Fargekode 33049

Fargekode 33050

Fargekode 33051

Fargekode 33052

Fargekode 33053

Fargekode 33054

Fargekode 33055

Fargekode 33056

Fargekode 33057

Fargekode 33058

Fargekode 33059

Fargekode 33060

Fargekode 33021

Fargekode 33022

Fargekode 33023

Fargekode 33024

Fargekode 33025

Fargekode 33026

Fargekode 33027

Fargekode 33028

Fargekode 33029

Fargekode 33030

Fargekode 33031

Fargekode 33032

Fargekode 33033

Fargekode 33034

Fargekode 33035

Fargekode 33036

Fargekode 33037

Fargekode 33038

Fargekode 33039

Fargekode 33040



Fargekode 33061

Fargekode 33062

Fargekode 33063

Fargekode 33064

Fargekode 33065

Fargekode 33066

Fargekode 33067

Fargekode 33068

Fargekode 33069

Fargekode 33070

Fargekode 33071

Fargekode 33072

Fargekode 33073

Fargekode 33074

Fargekode 33075

Fargekode 33076

Fargekode 33077

Fargekode 33078

Fargekode 33079

Fargekode 33080

Fargekode 33091

Fargekode 33092

Fargekode 33093

Fargekode 33094

Fargekode 33095

Fargekode 33096

Fargekode 33097

Fargekode 33098

Fargekode 33099

NB! Fargene er gjengitt trykk-
teknisk, og det vil forekomme 
avvik fra faktisk farge. Vi anbe-
faler alltid at det gjøres et prøve-
oppstrøk før endelig bestilling. 

Ta kontakt med din forhandler.

Fargekode 33081

Fargekode 33082

Fargekode 33083

Fargekode 33084

Fargekode 33085

Fargekode 33086

Fargekode 33087

Fargekode 33088

Fargekode 33089

Fargekode 33090
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Riktige materialer til riktig underlag.

Ved bruk av Webers sluttpuss og malingssystem vil en pusset og riktig 
malt overflate normalt ha en lang levetid (se produktdatabladene for mer 
informasjon). Men det er helt avgjørende å velge overflatebehandling 
ut fra underlagets kvalitet og beskaffenhet. For å oppnå et godt og varig 
resultat, må underlaget og malingen ha egenskaper som harmonerer.

Feil overflatebehandling kan både føre til at malingen skades og skaller 
av, og dette kan gi opphav til fuktskader. Dessverre er malinger som  
løsner fra pussen grunnet feil bruk av produkter et litt for vanlig  
fenomen. Riktig puss og maling er i harmoni med murverket, og  
gir en vedlikeholdsvennlig og flott fasade. 

Murbransjen anbefaler at det benyttes dampdiffusjonsåpne slutt- 
behandlinger som lar murverket opprettholde en korrekt fuktbalanse. 
Alle Webers sluttbehandlinger er dampdiffusjonsåpne.

Les mer om Weber maling og sluttpuss, om egenskaper og underlag, 
og last ned produktdatablad på www.weber-norge.no

Scan QR-koden for mer 
informasjon om våre 
produkter og løsninger.



webercal 109 Hydraulisk kalkgrunning

PRODUKTFORDELER
• Basert på naturlig hydraulisk kalk (NHL) 
• Diffusjonsåpen 
• Meget godt egnet til rehabilitering av svakere og eldre underlag av f.eks tegl

PRODUKTBESKRIVELSE
weber.cal 109 Hydraulisk kalkgrunning er en fabrikkframstilt tørrmørtel basert på hydraulisk kalk og hydratkalk med fingradert 
knust dolomitt som tilslag. Ligner ut fra bindingssynspunkt en kalksementmørtel, men har for øvrig kalkmørtelens egenskaper. 
Mørtelen er sprøytbar. Den har god frostbestandighet. Mørtelklasse CS I iht. NS-EN 998-1. Bindemidlet i Weber.cal 109 Hydraulisk 
kalkgrunning er naturlig hydraulisk kalk NHL5 og hydratkalk og tilfredsstiller kravene i NS-EN 45-91.

Til utvendig og innvendig bruk.

UNDERLAG
Benyttes på underlag av tegl og naturstein. Må ikke benyttes på underlag som er malt med olje-, alkyd-, latex eller andre orga-
niske underlag.

PRODUKTSPESIFIKASJON
YTELSESERKLÆRING/DoP 
DoP-SE-0054

PR-nummer: 85563

EGENSKAPER

Materialforbruk ca. 5 kg pr. m² (sprøytet). Noe mer ved håndpåføring.

Anbefalt tykkelse 3 mm

Vannbehov Ca. 6 liter pr. sekk

Brukstid Ca. 2 timer ved +20oC

Sammensetning
KK

h
 10/90/450 

Bindemiddel: Kalk (K) Naturlig hydraulisk kalk (K
h
) 

Tilslag: natursand 0-3 mm

Trykkfasthet Klasse: CS I NS-EN 998-1

 

BRUKSOMRÅDE
Til bruk som grunning på svakt sugende underlag, for eksempel hardbrent tegl og naturstein, og på underlag hvor mørtel som 
inneholder sement eller sementklinker ikke kan brukes. Brukes som tynn grunningsmørtel for å sikre vedheft ved renovering og 
ompussing av bygninger, der weber.cal 148 Hydraulisk kalkmørtel benyttes ved grovpussing.

LAGRING
I uåpnede sekker kan produktet lagres i 1 år under tørre forhold. Sekker som er åpnet, må brukes omgående.

Oppdatert: 03.07.2019 

Produktdatablad



FORBEHANDLING AV UNDERLAG
Reparasjoner skal utføres med tilpasset mørtel som omkringliggende. Ødelagt tegl skal erstattes. Dårlige/ødelagte fuger utkras-
ses til 2 ganger fugens bredde og etterspekkes. Unngå store sjiktvariasjoner da dette kan gi risiko for rissdannelse.

BLANDING
Bland med vann til lettflytende konsistens i hurtiggående blander i 5-10 minutter eller i langsomtgående blander i 10-15 minutter. 
La mørtelen hvile i 5 minutter og bland på nytt. Benytt ca. 6 liter vann pr. sekk. Ferdig blandet mørtel må benyttes innen 2 timer. 
Begynnende herdet mørtel skal ikke blandes opp med ytterligere mere vann.

PÅFØRING
Mørtelen påføres for hånd eller med egnet pussprøyte, for eksempel Pussprøyte eller Traktpistol til maks. 3 mm tykt sjikt. Benytt 
sprøytepistol med 10 mm munnstykke. Dersom grunningen påføres for hånd, skal den kostes ut. Beregn da større materialfor-
bruk. Grunningen skal være heldekkende. Skal ikke bearbeides etter påføring. Se også egen veiledning for pussarbeider med 
hydraulisk kalk.

ETTERBEHANDLING
Pussflaten skal ettervannes i minst 7 døgn. Vanningen skal skje etter behov og om nødvendig minst 2 ganger pr. dag. Dette for 
å sikre at pussen oppnår god fasthet og bestandighet. Benytt slange med fintspredende munnstykke. Pussflaten må de første 
dagene beskyttes mot nedbør og rask uttørking fra sol og vind. Fasaden bør derfor være inndekket.

VÆR OPPMERKSOM PÅ
Pussing med weber.cal 109 Hydraulisk kalkgrunning må ikke forekomme ved temperaturer under +5°C eller dersom det er fare for 
frost. Følg ellers retningslinjer for vinterarbeid i NS 3420 kap NE.

Kalkarbeider skal stå frostfritt i minimum 4 uker, opp til 4 måneder. Frost i mørtel vil gi frostskader (pulverisering) og redusert fast-
het.

PRAKTISKE RÅD
For å beskytte mot nedbør, vær og vind og forhindre rask uttørking, skal fasaden alltid dekkes til. Regntak skal alltid benyttes.

SIKKERHETSTILTAK
Sammen med fuktighet og vann virker weber.cal 109 Hydraulisk kalkgrunning aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese 
og svelg på samme måte som sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. 
weber.cal 109 Hydraulisk kalkgrunning inneholder ingen andre helsefarlige stoffer.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

MILJØANVISNINGER
EMISJONSDOKUMENTASJON (HEA 9): 
I henhold til BREEAM-NOR tabell 5-5 kreves det ikke emisjonsdokumentasjon for dette produktet

MILJØGIFTER A20 (MAT 1): 
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på https://www.weber-norge.no/
service-tjenester/miljoe/miljoegiftslisten-a20.html

ANSVARLIG INNKJØP AV MATERIALER ISO 14001 (MAT 5): 
Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet 
https://www.weber-norge.no/fileadmin/user_upload/Miljoe/KSM/nye_juni_2011/10_-_Miljosert.pdf

ANSVAR
Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående infor-
masjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt 
utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi 
står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

Oppdatert: 03.07.2019 

Saint-Gobain Byggevarer AS
Postboks 6211 Etterstad, 0603 Oslo 

Tel. 04455
info@weber-norge.no 
www.weber-norge.no



Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av
kjemikalier (REACH)

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG AV
SELSKAPET / FORETAKET

1.1. Produktidentifikator

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som
frarådes

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

1.4. Nødtelefonnummer

SIKKERHETSDATABLAD

webercal 109 Hydraulisk
Kalkgrunning

31.10.2005

22.06.2018

webercal 109 Hydraulisk Kalkgrunning

27772532

7391479711058, 7391479701004

Tørrmørtel

Puss

Weber - Saint-Gobain Byggevarer AS

Postboks 6211 Etterstad

0603

OSLO

Norway

41 63 50 46

teknisk@weber-norge.no

www.weber-norge.no

NO 940 198 178 MVA

Line Holaker

Telefon: 22 59 13 00

Utgitt dato

Revisjonsdato

Kjemikaliets navn

Artikkelnr.

GTIN-nr.

Produktgruppe

Kjemikaliets bruksområde

Firmanavn

Postadresse

Postnr.

Poststed

Land

Telefon

E-post

Hjemmeside

Org. nr.

Kontaktperson

Nødtelefon
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AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

2.2. Merkingselementer

2.3. Andre farer

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

Beskrivelse: GIFTINFORMASJONSSENTRALEN

Eye Dam. 1; H318

Skin Irrit. 2; H315

STOT SE 3; H335

Farepiktogrammer (CLP)

Kalsiumhydroksid 10 - 25 %, Natursand 60 - 100 %

Fare

H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett
for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103 Les etiketten før bruk.
P261 Unngå innånding av støv / røyk / gass / tåke / damp / aerosoler.
P280 Benytt vernehansker / verneklær / vernebriller / ansiktsskjerm.
P301+P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et
GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere
minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett
skyllingen.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P362 Tilsølte klær må fjernes.
P501 Innhold / beholder leveres til godkjent avfallshåndtering.

Inneholder ikke PBT/vPvB-stoffer.

Produktet reagerer sterkt alkalisk sammen med vann, av denne grunn må hud og
øyne beskyttes.

I kontakt med fuktighet eller ved tilsetning av vann dannes etsende
kalsiumhydroksidløsning som er basisk og virker etsende på øyne og irriterende
på hud og slimhinner.

Klassifisering i henhold til CLP
(EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]

Sammensetning på
merkeetiketten

Varselord

Faresetninger

Sikkerhetssetninger

PBT / vPvB

Generell farebeskrivelse

Andre farer

webercal 109 Hydraulisk Kalkgrunning - Versjon 9 Side 2 av 11
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3.2. Stoffblandinger

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1. Slokkingsmidler

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

5.3. Råd til brannmannskaper

Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold
Kalsiumhydroksid CAS-nr.: 1305-62-0

EC-nr.: 215-137-3
STOT SE3;H335
Eye Dam. 1;H318
Skin Irrit. 2;H315

10 - 25 %

Natursand 60 - 100 %

Inneholder kvartsholdig natursand. Respirabelt kvartsinnhold er mindre enn 0,1 %
(partikler < 5 micron).
R-og H-setninger nevnt i pkt. 3 er listet opp i pkt. 16 med fullstendig tekst.

Førstehjelp kan være nødvendig ved svelging, ved sprut i øynene, ved søl på
huden. Ta alltid dette databladet med når du kontakter lege eller ambulanse.
Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt.

Flytt straks den eksponerte til frisk luft. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

Vask straks tilsølt hud med vann og såpe eller et mildt rengjøringsmiddel. Fjern
øyeblikkelig gjennomfuktede klær og skyll huden med vann. Ved utslett, sår eller
andre hudplager: Kontakt lege og ta med sikkerhetsdatabladet.

Skyll straks med rikelige mengder vann i opp til 45 minutter. Fjern evt.
kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Ved fortsatt irritasjon fortsettes skylling
under transport til sykehus. Ta med sikkerhetsdatabladet. Ved tilsetning av vann
dannes en masse som vil kunne virke etsende på øyet. Søk legehjelp
umiddelbart.

VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. Drikk rikelig med vann.
Kontakt lege.

I kontakt med fuktighet eller ved tilsetning av vann dannes etsende
kalsiumhydroksidløsning som er basisk og virker etsende på øyne og irriterende
på hud og slimhinner. Støv og sand kan rispe og irritere øynene.

Se rådene i pkt. 4.1.

Slukningsmiddel velges ut fra omgivende brann.

Ingen spesielle forholdsregler. Produktet er ikke brennbart.

Komponentkommentarer

Generelt

Innånding

Hudkontakt

Øyekontakt

Svelging

Generelle symptomer og
virkninger

Annen informasjon

Egnede slokkingsmidler

Brann- og eksplosjonsfarer
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AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

6.4. Henvisning til andre avsnitt

AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Beskyttelsestiltak

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Ingen spesiell brannslukkingsmetode angitt.

Brannslukningstiltak tilpasses omgivelsene.

Unngå støvdannelse og spredning av støv. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

Bruk nødvendig verneutstyr. Unngå støvdannelse og spredning av støv. Unngå
innånding av støv - sørg for tilstrekkelig lufting eller passende åndedrettsvern (se
pkt. 8). Unngå kontakt med hud, øyne og klær.

Reduser støving til et minimum. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå
innånding av støv – sørg for tilstrekkelig lufting eller passende åndedrettsvern
(se pkt. 8). I kontakt med fuktighet eller ved tilsetning av vann dannes etsende
kalsiumhydroksidløsning som er basisk og virker etsende på øyne og irriterende
på hud og slimhinner. Bruk egnet verneutstyr (se pkt. 8)

Unngå utslipp til avløp, kloakkledninger eller vannløp. Unngå spredning av støv og
forurensede materialer.

Bevar og fjern spill i tørr tilstand om mulig. Oppsamlet materiale kan blandes
med vann for herding. Herdet produkt fjernes mekanisk. Bruk godkjent industriell
støvsuger for fjerning av pulver.

Informasjon om sikker håndtering, se kapittel 7.
Informasjon om personlig beskyttelsesutstyr, se kapittel 8. Pulver og ikke herdnet
masse behandles som farlig avfall (se pkt. 13).

Unngå håndtering som fører til støvdannelse. Sørg for god ventilasjon. Unngå
innånding av støv og kontakt med hud og øyne. Bruk hensiktmessig verneutstyr
(se pkt. 8).

Ikke relevant.

Sørg for at produktet ikke trenger ned i grunnvannet, vassdrag, kloakk eller avløp.

Sørg for egnet avtrekksventilasjon ved maskiner og steder hvor det kan dannes
støv. Vask hendene ofte og skift arbeidsklær etter behov.

Brannslokkingsmetoder

Annen informasjon

Generelle tiltak

Sikkerhetstiltak for å beskytte
personell

For innsatspersonell

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre
miljø

Opprydding

Andre anvisninger

Håndtering

Tiltak for å hindre brann

Tiltak for å beskytte miljøet

Råd om generell yrkeshygiene
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Betingelser for sikker oppbevaring

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR

8.1. Kontrollparametrer

DNEL / PNEC

8.2. Eksponeringskontroll

Oppbevares utilgjengelig for barn. Papirsekker lagres slik at de ikke kan revne.
Lagres tørt, avskilt fra syrer.

I kontakt med fuktighet eller ved tilsetning av vann dannes etsende
kalsiumhydroksidløsning som er basisk og virker etsende på øyne og irriterende
på hud og slimhinner.

Oppbevares tørt i lukket originalemballasje.

Lagres tørt. Ved oppbevaring som angitt, er holdbarheten 12 måneder.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Komponentnavn Identifikasjon Verdi Norm år
Kalsiumhydroksid CAS-nr.: 1305-62-0 8 t. normverdi: 5 mg/m3 Norm år: 2009
α-kvarts, respirabelt støv CAS-nr.: 14808-60-7 8 t. normverdi: 0,1 mg/m3

Grenseverdier, bokstav
Bokstavkoder: K

Norm år: 2009

α-kvarts, totalstøv CAS-nr.: 14808-60-7 8 t. normverdi: 0,3 mg/m3
Grenseverdier, bokstav
Bokstavkoder: K

Norm år: 2009

Totalstøv 8 t. normverdi: 10 mg/m3 Norm år: 2009
Respirabelt støv 8 t. normverdi: 5 mg/m3 Norm år: 2009

Kalsiumhydroksid

Gruppe: Konsument
Eksponeringsvei: Langsiktig (gjentatt) - Innånding - Lokal effekt
Verdi: 1 mg/m3

Gruppe: Konsument
Eksponeringsvei: Kortsiktig (akutt) - Innånding - Lokal effekt
Verdi: 4 mg/m3

Eksponeringsvei: Ferskvann
Verdi: 0,49 mg/l

Eksponeringsvei: Jord
Verdi: 1,08 mg/l

Oppbevaring

Forhold som skal unngås

Krav til lagerrom og beholdere

Ytterligere informasjon om
lagringsforhold

Anbefalinger

Komponent

DNEL

PNEC
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Forholdsregler for å hindre eksponering

Øye- / ansiktsvern

Håndvern

Hudvern

Åndedrettsvern

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Varselsskilt

Øyeskylleflaske skal være tilgjengelig på arbeidsplassen. Sørg for tilstrekkelig
ventilasjon.

Normale forsiktighetsregler ved håndtering av kjemikalier skal følges. Unngå
kontakt med mat, drikke eller dyrefôr. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Fjern
umiddelbart tilsølte klær. Hygieniske forhåndsregler: vask hender før det spises,
drikkes eller røykes, og før toalettbesøk. Etter avsluttet arbeid anbefales å bruke
en fetende hudkrem.

Sørg for egnet avtrekksventilasjon ved maskiner og steder hvor det kan dannes
støv.

Ved fare for sprut, bruk godkjente vernebriller eller ansiktsskjerm. Bruk støvtette
vernebriller ved risiko for støvdannelse.

Nitrillimpregnerte bomullshansker Andre hansketyper kan anbefales av
hanskeleverandøren.

Neopren, nitril, polyetylen eller PVC

Kommentarer: Eksakt gjennomtrengningstid bestemmes av
vernehanskeleverandøren og må tas med i betraktningen,

Benytt langarmede verneklær som beskytter mot mulig hudkontakt. I kontakt
med våt mørtel bør det brukes vanntette klær og støvler.

Barriere krem bør brukes på utildekket hud som kan komme i kontakt med
mørtelen. Det anbefales at man vasker seg eller dusjer og deretter bruker en
fuktighetskrem på den eksponerte huden.

Ved utilstrekkelig ventilasjon eller hvis det er fare for innånding av støv, må det
brukes egnet åndedrettsvern med partikkelfilter (type P3).

Pulver

Grå

Ingen karakteristisk lukt.

Egnede tekniske tiltak

Instruksjon om tiltak for å hindre
eksponering

Tekniske tiltak for å hindre
eksponering

Nødvendige egenskaper

Egnede hansker

Egnede materialer

Gjennomtrengningstid

Egnede verneklær

Ytterligere hudbeskyttelsestiltak

Oppgaver som trenger
åndedrettsvern

Tilstandsform

Farge

Lukt

webercal 109 Hydraulisk Kalkgrunning - Versjon 9 Side 6 av 11

Dette dokumentet er utarbeidet i Publisher (EcoOnline) Revisjonsdato 22.06.2018



9.2. Andre opplysninger

Fysikalske farer

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

10.2. Kjemisk stabilitet

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

10.4. Forhold som skal unngås

10.5. Uforenlige materialer

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

Status: I løsning
Verdi: 12 - 13
Kommentarer: Blandet med vann

Kommentarer: Ikke relevant

Kommentarer: Ikke relevant

Kommentarer: Ikke brennbart.

Kommentarer: Ikke eksplosivt

Kommentarer: Ikke relevant

Verdi: 1650 kg/m³

Kommentarer: Herder i vann.

Verdi: 0,00 %

Reagerer (herder)

Reagerer med vann og herder.

Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk.

Reagerer med lettmetaller hvis fuktighet er til stede, under dannelse av hydrogen.

Holdes borte fra fuktighet.

Lagres avskilt fra syrer.

Ingen under normale forhold.

Kalsiumhydroksid

pH

Smeltepunkt /
smeltepunktintervall

Kokepunkt / kokepunktintervall

Flammepunkt

Eksplosjonsgrense

Relativ tetthet

Bulktetthet

Løslighet

Innhold av VOC

Vannreaktivitet

Reaktivitet

Stabilitet

Risiko for farlige reaksjoner

Forhold som skal unngås

Materialer som skal unngås

Farlige spaltningsprodukter

Komponent
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Øvrige helsefareopplysninger

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1. Giftighet

Type toksisitet: Akutt
Testet effekt: LD50
Eksponeringsvei: Oral
Verdi: 7340 mg/kg
Forsøksdyreart: rotte

Type toksisitet: Akutt
Testet effekt: LD50
Eksponeringsvei: Dermal
Verdi: > 2500 mg/kg
Forsøksdyreart: kanin

Støv fra produktet er kvartsholdig. Ved kontakt med vann dannes
kalsiumhydroksid, som er etsende.

Irriterer luftveiene.

Våt mørtel virker irriterende på huden.

Fare for alvorlig øyeskade.

Stoffet virker irriterende på slimhinnen og kan eventuelt gi magesmerter ved
svelging.

Hyppig innånding av støv over lengre tid øker faren for å utvikle lungesykdommer.

Ikke kjent.

Ikke kjent.

Ikke kjent.

Kalsiumhydroksid

Verdi: 160 mg/l
Testvarighet: 96h
Art: ferskvannsfisk

Kalsiumhydroksid

Verdi: 184,57 mg/l
Testvarighet: 72h
Art: ferskvannsalger

Kalsiumhydroksid

Verdi: 49,1 mg/l
Testvarighet: 48h
Art: Daphnia magna

Produktet forventes ikke å medføre risiko for skadevirkninger i miljøet.
Innblanding av (større mengder) kalk i vann vil imidlertid øke vannets pH-verdi,
noe som kan ha en viss virkning inntil konsentrasjonen i vannet fortynnes. Sørg
for at produktet ikke trenger ned i grunnvannet, vassdrag, kloakk eller avløp.

Akutt giftighet

Generelt

Innånding

Hudkontakt

Øyekontakt

Svelging

Allergi

Arvestoffskader

Kreftfremkallende egenskaper,
annen informasjon

Reproduksjonsskader

Komponent

Akutt akvatisk fisk

Komponent

Akutt akvatisk alge

Komponent

Akutt akvatisk Daphnia

Økotoksisitet
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12.2. Persistens og nedbrytbarhet

12.3. Bioakkumuleringsevne

12.4. Mobilitet i jord

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

12.6. Andre skadevirkninger

AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

Kommentarer: Ikke biologisk nedbrytbar.

Bioakkumulerer ikke.

Ikke ansett som miljøfarlig.

Inneholder ikke PBT/vPvB stoffer.

Innblanding i vann vil øke vannets pH-verdi og derfor ha en viss virkning på livet i
vann inntil vannet er fortynnet/nøytralisert. Produktet anses ellers ikke å være
giftig mot organismer.

Tørt materiale feies eller støvsuges opp. Unngå støvdannelse. Tørt pulver kan
anvendes/gjenvinnes som mørtel eller tilsettes vann for herding.
Rester av pulver klassifiseres som farlig avfall.
Herdet materiale er inaktivt og ikke klassifisert som farlig avfall. Det kan
avhendes som byggavfall til deponering eller gjenvinning.
Emballasjen skikkelig tømt, er ikke klassifisert som farlig avfall.
Ved tilsetning av vann vil produktet herde etter 5 til 6 timer og kan da deponeres
som ufarlig byggeavfall. Mulig avfallskode: 17 09 04.
Papirsekker: EAL 150106 Plastsekker: EAL 150102

Avfallskode EAL: 101399 avfall som ikke er spesifisert andre steder
Klassifisert som farlig avfall: Ja

Avfallskode EAL: 170904 annet blandet avfall fra bygge- og rivingsarbeid enn det
nevnt i 17 09 01, 17 09 02 og 17 09 03
Klassifisert som farlig avfall: Nei

Avfallskode EAL: 150106 blandet emballasje
Klassifisert som farlig avfall: Nei

Avfallskode EAL: 150102 emballasje av plast
Klassifisert som farlig avfall: Nei

Tørt pulver kan anvendes/gjenvinnes som mørtel eller tilsettes vann for herding.
Herdet materiale er inaktivt og ikke klassifisert som farlig avfall. (EAL: 170904)

Nei

Biologisk nedbrytbarhet

Bioakkumuleringspotensial

Mobilitet

PBT vurderingsresultat

Andre skadevirkninger / annen
informasjon

Egnede metoder til fjerning av
kjemikaliet

Avfallskode EAL

EAL Emballasje

Annen informasjon

Farlig gods
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14.1. FN-nummer

14.2. FN-forsendelsesnavn

14.3. Transportfareklasse(r)

14.4. Emballasjegruppe

14.5. Miljøfarer

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket

Andre relevante opplysninger

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK

15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet
eller stoffblandingen

Utgår.

Utgår.

Utgår.

Utgår.

Utgår.

Utgår.

Produktet er ikke underlagt internasjonale forskrifter om transport av farlig gods
(IMDG, IATA, ADR/RID).

VOC vekt %: 0,00

Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier
(REACH).

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) (kandidatliste, vedlegg XIV og XVII).
Registrering, vurdering, godkjenning og restriksjoner av kjemikalier.
Forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP). Forskrift om klassifisering, merking og
emballering av stoffer og stoffblandinger.
Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012
Direktiv 2004/42 / EF (VOC), jfr. § 9
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). 01.06 2004
nr. 930, med endringer.
C&L Inventory (vedlegg VI i CLP): Liste over farlige stoffer.
Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfæren.
Transport av farlig gods: ADR, RID, IMDG, IATA.

85563

Kommentarer

Kommentarer

Kommentarer

Kommentarer

Kommentarer

Spesielle forholdsregler

Andre relevante opplysninger

VOC

EU-direktiv

Referanser (Lover/Forskrifter)

Deklarasjonsnr.
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15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Nei

Denne informasjon gjelder kun ovennevnte produkt, og behøver ikke nødvendigvis
være gjeldende om produktet brukes sammen med et eller flere andre produkter,
eller som del av en prosess.
Databladet er laget på basis av opplysninger gitt av produsenten. Det er den
enkelte mottakers plikt å sørge for at informasjonen gitt i dette
sikkerhetsdatabladet blir lest og forstått av alle som bruker, behandler eller på
noen måte kommer i kontakt med produktet.

H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

Eye Dam. 1; H318
Skin Irrit. 2; H315
STOT SE 3; H335

Om produktet bearbeides mekanisk etter at det er hardnet, utvikles det
kvartsholdig støv.

9

Line Holaker

26209155, 23817430

http://www.weber-norge.no

Vurdering av kjemikaliesikkerhet
er gjennomført

Leverandørens anmerkninger

Liste over relevante H-setninger (i
avsnitt 2 og 3).

Klassifisering i henhold til CLP
(EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]

Ytterligere informasjon

Versjon

Utarbeidet av

NOBB-nr.

URL for teknisk informasjon
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webercal 148 Hydraulisk kalkmørtel

PRODUKTFORDELER
• Basert på naturlig hydraulisk kalk, NHL 
• Harmonerer godt med eldre kalkmørtler 
• Pumpbar

PRODUKTBESKRIVELSE
weber.cal 148 Hydraulisk kalkmørtel er en fabrikkframstilt tørrmørtel basert på hydraulisk kalk og hydratkalk med fingradert knust 
dolomitt og natursand som tilslag. weber.cal 148 Hydraulisk kalkmørtel har høyere trykkfasthet og bedre frostbestandighet enn 
ren hydratkalkmørtel. Herder tvers igjennom selv i tykke sjikt og ved høy relativ luftfuktighet. Ligner ut fra bindingssynspunkt en 
kalksementmørtel, men har for øvrig kalkmørtelens egenskaper. Mørtelen er sprøytbar.

Mørtelklasse CS I iht. NS-EN 998-1.

Bindemidlet i Weber.cal 148 Hydraulisk kalkmørtel er naturlig hydraulisk kalk  og hydratkalk og tilfredsstiller kravene i NS-EN 459-1.

Til utvendig og innvendig bruk.

PRODUKTSPESIFIKASJON
YTELSESERKLÆRING/DoP 
DoP-SE-0055

PR-nummer: 85576

EGENSKAPER

Materialforbruk Ca. 20 kg pr. m² og 10 mm tykkelse

Maksimum tykkelse 10 mm pr. påslag pr. dag

Vannbehov Ca. 5 liter pr. sekk (pussing) 4 liter pr. sekk (muring)

Brukstid Ca. 2 timer ved +20oC

Sammensetning
KK

h
 15/85/650 

Bindemiddel: Kalk (K) og Naturlig Hydraulisk kalk (NHL) 
Tilslag: Knust dolomitt og natursand 0-3 mm

Trykkfasthet Klasse: CS I NS-EN 998-1 (0,4-2,5 MPa)

Forpakning 25 kg, 1000 kg

BRUKSOMRÅDE
Til bruk ved pussing og reparasjoner der man stiller høyere krav til trykkfasthet enn det som kan oppnås ved en ren hydrat-
kalkmørtel på underlag av tegl el.l. med grunning av weber.cal 109 Hydraulisk Kalkgrunning. Som sluttpuss kan weber.cal 152 
Hydraulisk Kalkmørtel Fin benyttes. Egnet ved arbeid på tidlig høst, da det er risiko for at ren kalkmørtel basert på hydratkalk ikke 
karbonatiserer. Også egnet ved renovering av kalkpussede eller kalkmurte fasader med god trykkfasthet. Kan også benyttes på 
innvendige overflater. Kan benyttes som murmørtel ved utbedring av fuger.

LAGRING
I uåpnede sekker kan produktet lagres i 1 år under tørre forhold. Sekker som er åpnet, må brukes omgående.

Oppdatert: 03.07.2019 

Produktdatablad



FORBEHANDLING AV UNDERLAG
PUSSING 
Underlag av tegl og naturstein utbedres og grunnes med weber.cal 109 Hydraulisk Kalkgrunning. Forvann underlaget til jevnt 
sugende flate.

MURING 
Løst materiale fjernes. Erstatt ødelagt stein med ny og tilsvarende tegl.

BLANDING
Bland med vann i hurtiggående blander i 10-15 minutter eller i langsomt gående blander i 15-20 minutter. Benytt ca. 5 liter vann 
pr. sekk til pussing og 4 liter vann pr. 25 kg sekk til muring. La stå i 5 minutter og bland opp på ny.

Ferdig blandet mørtel må benyttes innen 2 timer ettersom bindemiddelet er hydraulisk. Begynnende herdet mørtel skal ikke 
blandes opp med ytterligere vann.

PÅFØRING
PUSSING 
Mørtelen påføres normalt dagen etter grunningen. Slå på mørtelen med sleiv eller sprøyt med egnet pussprøyte, for eksempel 
Pussprøyte P50. Grovstokkes og komprimeres lett med rettholt el. Skjees godt ut og bearbeides lett med murskje e.l. Benytt 
Sprøytepistol med 18 mm munnstykke. weber.cal 148 Hydraulisk Kalkmørtel påføres i maks. 10 mm sjikttykkelse pr. påslag. Se også 
egen veiledning for bruk av hydraulisk puss. Svinnriss må påregnes og disse må trykkes forsiktig sammen mens pussen ennå 
er plastisk. Grovpussen kan etter sammentrykking av svinnriss, gås over med ”gaffelbrett” for å sikre god heft til neste sjikt. Se 
også egen veiledning for pussarbeider med hydraulisk kalk. For tykkere pussjikt benytt flere påslag evt. weber.cal 158 Hydraulisk 
Kalkmørtel Grov med fiber.

ETTERBEHANDLING
Pussflaten skal ettervannes i minst 7 døgn. Vanningen skal skje etter behov og om nødvendig minst 2 ganger pr. dag. Dette for å 
sikre at pussen oppnår god fasthet og bestandighet. Benytt slange med fintspredende munnstykke.

Pussflaten må de første dagene beskyttes mot nedbør og rask uttørking fra sol og vind. Fasaden bør derfor være inndekket. 
Nypusset flat som skal males må ha oppnådd tilstrekkelig herding normalt ca 4 uker. Anbefalte malingstyper weber.ton 303 
silikatmaling, weber.cal 242 cd-maling (hydraulisk kalkmaling)

VÆR OPPMERKSOM PÅ
Pussing med weber.cal 148 Hydraulisk kalkmørtel må ikke forekommme ved temperaturer under +5oC.

Følg ellers retningslinjer for vinterarbeid i NS 3420, kap N. Kalkarbeider skal stå frostfritt i minimum 4 uker, opp til 4 måneder. Frost 
i mørtel vil gi frostskader (pulverisering) og redusert fasthet.

PRAKTISKE RÅD
For å beskytte mot nedbør, vær og vind og forhindre rask uttørking, skal fasaden alltid dekkes til. Regntak skal alltid benyttes.

SIKKERHETSTILTAK
Sammen med fuktighet og vann virker weber.cal 148 Hydraulisk kalkmørtel aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og 
svelg på samme måte som sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det erfare for sprut. weber.
cal148 Hydraulisk kalkmørtel inneholder ingen andre helsefarlige stoffer.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

MILJØANVISNINGER
EMISJONSDOKUMENTASJON (HEA 9): 
I henhold til BREEAM-NOR tabell 5-5 kreves det ikke emisjonsdokumentasjon for dette produktet

MILJØGIFTER A20 (MAT 1): 
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på https://www.weber-norge.no/
service-tjenester/miljoe/miljoegiftslisten-a20.html

ANSVARLIG INNKJØP AV MATERIALER, ISO 14001 (MAT 5): 
Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet 
https://www.weber-norge.no/fileadmin/user_upload/Miljoe/KSM/nye_juni_2011/10_-_Miljosert.pdf

ANSVAR
Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående infor-
masjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt 
utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi 
står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

Oppdatert: 03.07.2019 



Oppdatert: 03.07.2019 

Saint-Gobain Byggevarer AS
Postboks 6211 Etterstad, 0603 Oslo 

Tel. 04455
info@weber-norge.no 
www.weber-norge.no



Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av
kjemikalier (REACH)

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG AV
SELSKAPET / FORETAKET

1.1. Produktidentifikator

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som
frarådes

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

1.4. Nødtelefonnummer

SIKKERHETSDATABLAD

webercal 148 Hydraulisk
Kalkmørtel

31.10.2005

22.06.2018

webercal 148 Hydraulisk Kalkmørtel

41504101

7391479701035, 7391479708263

Tørrmørtel

Puss

Weber - Saint-Gobain Byggevarer AS

Postboks 6211 Etterstad

0603

OSLO

Norway

41 63 50 46

teknisk@weber-norge.no

www.weber-norge.no

NO 940 198 178 MVA

Line Holaker

Telefon: 22 59 13 00

Utgitt dato

Revisjonsdato

Kjemikaliets navn

Artikkelnr.

GTIN-nr.

Produktgruppe

Kjemikaliets bruksområde

Firmanavn

Postadresse

Postnr.

Poststed

Land

Telefon

E-post

Hjemmeside

Org. nr.

Kontaktperson

Nødtelefon
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AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

2.2. Merkingselementer

2.3. Andre farer

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.2. Stoffblandinger

Beskrivelse: GIFTINFORMASJONSSENTRALEN

Eye Dam. 1; H318;

Skin Irrit. 2; H315;

Farepiktogrammer (CLP)

Kalsiumhydroksid 10 -20 %, Natursand 60 - 100 %

Fare

H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett
for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103 Les etiketten før bruk.
P261 Unngå innånding av støv / røyk / gass / tåke / damp / aerosoler.
P280 Benytt vernehansker / verneklær / vernebriller / ansiktsskjerm.
P301+P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et
GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere
minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett
skyllingen.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P362 Tilsølte klær må fjernes.
P501 Innhold / beholder leveres til godkjent avfallshåndtering.

Inneholder ikke PBT/vPvB-stoffer.

Produktet reagerer sterkt alkalisk sammen med vann, av denne grunn må hud og
øyne beskyttes.

Ved kontakt med fuktighet eller ved tilsetning av vann dannes etsende
kalsiumhydroksidløsning. Massen blir basisk og virker irriterende på øyne, hud og
slimhinner.

Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold

Klassifisering i henhold til CLP
(EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]

Sammensetning på
merkeetiketten

Varselord

Faresetninger

Sikkerhetssetninger

PBT / vPvB

Generell farebeskrivelse

Andre farer
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AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1. Slokkingsmidler

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

5.3. Råd til brannmannskaper

Kalsiumhydroksid CAS-nr.: 1305-62-0
EC-nr.: 215-137-3

STOT SE3;H335
Eye Dam. 1;H318
Skin Irrit. 2;H315

10 -20 %

Natursand 60 - 100 %

Inneholder kvartsholdig natursand. Respirabelt kvartsinnhold er mindre enn 0,1 %
(partikler < 5 micron).
R-og H-setninger nevnt i pkt. 3 er listet opp i pkt. 16 med fullstendig tekst.

Førstehjelp kan være nødvendig ved svelging, ved sprut i øynene, ved søl på
huden. Ta alltid dette databladet med når du kontakter lege eller ambulanse.
Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt.

Flytt straks den eksponerte til frisk luft. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

Vask straks tilsølt hud med vann og såpe eller et mildt rengjøringsmiddel. Fjern
øyeblikkelig gjennomfuktede klær og skyll huden med vann. Ved utslett, sår eller
andre hudplager: Kontakt lege og ta med sikkerhetsdatabladet.

Skyll straks med rikelige mengder vann i opp til 45 minutter. Fjern evt.
kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Ved fortsatt irritasjon fortsettes skylling
under transport til sykehus. Ta med sikkerhetsdatabladet. Ved tilsetning av vann
dannes en masse som vil kunne virke etsende på øyet. Søk legehjelp
umiddelbart.

VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. Drikk rikelig med vann.
Kontakt lege.

I kontakt med fuktighet eller ved tilsetning av vann dannes etsende
kalsiumhydroksidløsning som er basisk og virker etsende på øyne og irriterende
på hud og slimhinner. Støv og sand kan rispe og irritere øynene.

Se rådene i pkt. 4.1.

Slukningsmiddel velges ut fra omgivende brann.

Ingen spesielle forholdsregler. Produktet er ikke brennbart.

Ingen spesiell brannslukkingsmetode angitt.

Brannslukningstiltak tilpasses omgivelsene.

Komponentkommentarer

Generelt

Innånding

Hudkontakt

Øyekontakt

Svelging

Generelle symptomer og
virkninger

Annen informasjon

Egnede slokkingsmidler

Brann- og eksplosjonsfarer

Brannslokkingsmetoder

Annen informasjon
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AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

6.4. Henvisning til andre avsnitt

AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Beskyttelsestiltak

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Unngå støvdannelse og spredning av støv. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

Bruk nødvendig verneutstyr. Unngå støvdannelse og spredning av støv. Unngå
innånding av støv - sørg for tilstrekkelig lufting eller passende åndedrettsvern (se
pkt. 8). Unngå kontakt med hud, øyne og klær.

Reduser støving til et minimum. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå
innånding av støv – sørg for tilstrekkelig lufting eller passende åndedrettsvern
(se pkt. 8). I kontakt med fuktighet eller ved tilsetning av vann dannes etsende
kalsiumhydroksidløsning som er basisk og virker etsende på øyne og irriterende
på hud og slimhinner. Bruk egnet verneutstyr (se pkt. 8)

Unngå utslipp til avløp, kloakkledninger eller vannløp. Unngå spredning av støv og
forurensede materialer.

Bevar og fjern spill i tørr tilstand om mulig. Oppsamlet materiale kan blandes
med vann for herding. Herdet produkt fjernes mekanisk. Bruk godkjent industriell
støvsuger for fjerning av pulver.

Informasjon om sikker håndtering, se kapittel 7.
Informasjon om personlig beskyttelsesutstyr, se kapittel 8. Pulver og ikke herdnet
masse behandles som farlig avfall (se pkt. 13).

Unngå håndtering som fører til støvdannelse. Sørg for god ventilasjon. Unngå
innånding av støv og kontakt med hud og øyne. Bruk hensiktmessig verneutstyr
(se pkt. 8).

Ikke relevant.

Sørg for at produktet ikke trenger ned i grunnvannet, vassdrag, kloakk eller avløp.

Sørg for egnet avtrekksventilasjon ved maskiner og steder hvor det kan dannes
støv. Vask hendene ofte og skift arbeidsklær etter behov.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Papirsekker lagres slik at de ikke kan revne.
Lagres tørt, avskilt fra syrer.

Ved kontakt med fuktighet eller ved tilsetning av vann dannes etsende
kalsiumhydroksidløsning. Massen blir basisk og virker irriterende på øyne, hud og

Generelle tiltak

Sikkerhetstiltak for å beskytte
personell

For innsatspersonell

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre
miljø

Opprydding

Andre anvisninger

Håndtering

Tiltak for å hindre brann

Tiltak for å beskytte miljøet

Råd om generell yrkeshygiene

Oppbevaring

Forhold som skal unngås
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Betingelser for sikker oppbevaring

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR

8.1. Kontrollparametrer

DNEL / PNEC

8.2. Eksponeringskontroll

Forholdsregler for å hindre eksponering

slimhinner.

Oppbevares tørt i lukket originalemballasje.

Lagres tørt. Ved oppbevaring som angitt, er holdbarheten 12 måneder.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Komponentnavn Identifikasjon Verdi Norm år
Kalsiumhydroksid CAS-nr.: 1305-62-0 8 t. normverdi: 5 mg/m3 Norm år: 2009
α-kvarts, respirabelt støv CAS-nr.: 14808-60-7 8 t. normverdi: 0,1 mg/m3

Grenseverdier, bokstav
Bokstavkoder: K

Norm år: 2009

α-kvarts, totalstøv CAS-nr.: 14808-60-7 8 t. normverdi: 0,3 mg/m3
Grenseverdier, bokstav
Bokstavkoder: K

Norm år: 2009

Totalstøv 8 t. normverdi: 10 mg/m3 Norm år: 2009
Respirabelt støv 8 t. normverdi: 5 mg/m3 Norm år: 2009

Kalsiumhydroksid

Gruppe: Konsument
Eksponeringsvei: Langsiktig (gjentatt) - Innånding - Lokal effekt
Verdi: 1 mg/m3

Gruppe: Konsument
Eksponeringsvei: Kortsiktig (akutt) - Innånding - Lokal effekt
Verdi: 4 mg/m3

Eksponeringsvei: Ferskvann
Verdi: 0,49 mg/l

Eksponeringsvei: Jord
Verdi: 1,08 mg/l

Varselsskilt

Øyeskylleflaske skal være tilgjengelig på arbeidsplassen. Sørg for tilstrekkelig

Krav til lagerrom og beholdere

Ytterligere informasjon om
lagringsforhold

Anbefalinger

Komponent

DNEL

PNEC

Egnede tekniske tiltak
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Øye- / ansiktsvern

Håndvern

Hudvern

Åndedrettsvern

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

ventilasjon.

Normale forsiktighetsregler ved håndtering av kjemikalier skal følges. Unngå
kontakt med mat, drikke eller dyrefôr. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Fjern
umiddelbart tilsølte klær. Hygieniske forhåndsregler: vask hender før det spises,
drikkes eller røykes, og før toalettbesøk. Etter avsluttet arbeid anbefales å bruke
en fetende hudkrem.

Sørg for egnet avtrekksventilasjon ved maskiner og steder hvor det kan dannes
støv.

Ved fare for sprut, bruk godkjente vernebriller eller ansiktsskjerm. Bruk støvtette
vernebriller ved risiko for støvdannelse.

Nitrillimpregnerte bomullshansker Andre hansketyper kan anbefales av
hanskeleverandøren.

Neopren, nitril, polyetylen eller PVC

Kommentarer: Eksakt gjennomtrengningstid bestemmes av
vernehanskeleverandøren og må tas med i betraktningen,

Benytt langarmede verneklær som beskytter mot mulig hudkontakt. I kontakt
med våt mørtel bør det brukes vanntette klær og støvler.

Barriere krem bør brukes på utildekket hud som kan komme i kontakt med
mørtelen. Det anbefales at man vasker seg eller dusjer og deretter bruker en
fuktighetskrem på den eksponerte huden.

Ved utilstrekkelig ventilasjon eller hvis det er fare for innånding av støv, må det
brukes egnet åndedrettsvern med partikkelfilter (type P3).

Pulver

Grå

Ingen karakteristisk lukt.

Status: I løsning
Verdi: 12 - 13
Kommentarer: Blandet med vann

Kommentarer: Ikke relevant

Kommentarer: Ikke relevant

Kommentarer: Ikke brennbart.

Instruksjon om tiltak for å hindre
eksponering

Tekniske tiltak for å hindre
eksponering

Nødvendige egenskaper

Egnede hansker

Egnede materialer

Gjennomtrengningstid

Egnede verneklær

Ytterligere hudbeskyttelsestiltak

Oppgaver som trenger
åndedrettsvern

Tilstandsform

Farge

Lukt

pH

Smeltepunkt /
smeltepunktintervall

Kokepunkt / kokepunktintervall

Flammepunkt
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9.2. Andre opplysninger

Fysikalske farer

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

10.2. Kjemisk stabilitet

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

10.4. Forhold som skal unngås

10.5. Uforenlige materialer

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

Kommentarer: Ikke eksplosivt

Kommentarer: Ikke relevant

Verdi: 1650 kg/m³

Kommentarer: Herder i vann.

Verdi: 0,00 %

Reagerer (herder)

Reagerer med vann og herder.

Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk.

Reagerer med lettmetaller hvis fuktighet er til stede, under dannelse av hydrogen.

Holdes borte fra fuktighet.

Lagres avskilt fra syrer.

Ingen under normale forhold.

Kalsiumhydroksid

Type toksisitet: Akutt
Testet effekt: LD50
Eksponeringsvei: Oral
Verdi: 7340 mg/kg
Forsøksdyreart: rotte

Type toksisitet: Akutt
Testet effekt: LD50
Eksponeringsvei: Dermal

Eksplosjonsgrense

Relativ tetthet

Bulktetthet

Løslighet

Innhold av VOC

Vannreaktivitet

Reaktivitet

Stabilitet

Risiko for farlige reaksjoner

Forhold som skal unngås

Materialer som skal unngås

Farlige spaltningsprodukter

Komponent

Akutt giftighet
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Øvrige helsefareopplysninger

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1. Giftighet

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

12.3. Bioakkumuleringsevne

Verdi: > 2500 mg/kg
Forsøksdyreart: kanin

Støv fra produktet er kvartsholdig. Ved kontakt med vann dannes
kalsiumhydroksid, som er etsende.

Støv kan irritere luftveiene.

Våt mørtel virker irriterende på huden.

Fare for alvorlig øyeskade.

Stoffet virker irriterende på slimhinnen og kan eventuelt gi magesmerter ved
svelging.

Hyppig innånding av støv over lengre tid øker faren for å utvikle lungesykdommer.

Ikke kjent.

Ikke kjent.

Ikke kjent.

Kalsiumhydroksid

Verdi: 160 mg/l
Testvarighet: 96h
Art: ferskvannsfisk

Kalsiumhydroksid

Verdi: 184,57 mg/l
Testvarighet: 72h
Art: ferskvannsalger

Kalsiumhydroksid

Verdi: 49,1 mg/l
Testvarighet: 48h
Art: Daphnia magna

Produktet forventes ikke å medføre risiko for skadevirkninger i miljøet.
Innblanding av (større mengder) kalk i vann vil imidlertid øke vannets pH-verdi,
noe som kan ha en viss virkning inntil konsentrasjonen i vannet fortynnes. Sørg
for at produktet ikke trenger ned i grunnvannet, vassdrag, kloakk eller avløp.

Kommentarer: Ikke biologisk nedbrytbar.

Bioakkumulerer ikke.

Generelt

Innånding

Hudkontakt

Øyekontakt

Svelging

Allergi

Arvestoffskader

Kreftfremkallende egenskaper,
annen informasjon

Reproduksjonsskader

Komponent

Akutt akvatisk fisk

Komponent

Akutt akvatisk alge

Komponent

Akutt akvatisk Daphnia

Økotoksisitet

Biologisk nedbrytbarhet

Bioakkumuleringspotensial
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12.4. Mobilitet i jord

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

12.6. Andre skadevirkninger

AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

14.1. FN-nummer

14.2. FN-forsendelsesnavn

Ikke ansett som miljøfarlig.

Inneholder ikke PBT/vPvB stoffer.

Innblanding i vann vil øke vannets pH-verdi og derfor ha en viss virkning på livet i
vann inntil vannet er fortynnet/nøytralisert. Produktet anses ellers ikke å være
giftig mot organismer.

Tørt materiale feies eller støvsuges opp. Unngå støvdannelse. Tørt pulver kan
anvendes/gjenvinnes som mørtel eller tilsettes vann for herding.
Rester av pulver klassifiseres som farlig avfall.
Herdet materiale er inaktivt og ikke klassifisert som farlig avfall. Det kan
avhendes som byggavfall til deponering eller gjenvinning.
Emballasjen skikkelig tømt, er ikke klassifisert som farlig avfall.
Ved tilsetning av vann vil produktet herde etter 5 til 6 timer og kan da deponeres
som ufarlig byggeavfall. Mulig avfallskode: 17 09 04.
Papirsekker: EAL 150106 Plastsekker: EAL 150102

Avfallskode EAL: 101399 avfall som ikke er spesifisert andre steder
Klassifisert som farlig avfall: Ja

Avfallskode EAL: 170904 annet blandet avfall fra bygge- og rivingsarbeid enn det
nevnt i 17 09 01, 17 09 02 og 17 09 03
Klassifisert som farlig avfall: Nei

Avfallskode EAL: 150106 blandet emballasje
Klassifisert som farlig avfall: Nei

Avfallskode EAL: 150102 emballasje av plast
Klassifisert som farlig avfall: Nei

Tørt pulver kan anvendes/gjenvinnes som mørtel eller tilsettes vann for herding.
Herdet materiale er inaktivt og ikke klassifisert som farlig avfall. (EAL: 170904)

Nei

Utgår.

Utgår.

Mobilitet

PBT vurderingsresultat

Andre skadevirkninger / annen
informasjon

Egnede metoder til fjerning av
kjemikaliet

Avfallskode EAL

EAL Emballasje

Annen informasjon

Farlig gods

Kommentarer

Kommentarer
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14.3. Transportfareklasse(r)

14.4. Emballasjegruppe

14.5. Miljøfarer

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket

Andre relevante opplysninger

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK

15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet
eller stoffblandingen

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Utgår.

Utgår.

Utgår.

Utgår.

Produktet er ikke underlagt internasjonale forskrifter om transport av farlig gods
(IMDG, IATA, ADR/RID).

VOC vekt %: 0,00

Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier
(REACH).

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) (kandidatliste, vedlegg XIV og XVII).
Registrering, vurdering, godkjenning og restriksjoner av kjemikalier.
Forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP). Forskrift om klassifisering, merking og
emballering av stoffer og stoffblandinger.
Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012
Direktiv 2004/42 / EF (VOC), jfr. § 9
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). 01.06 2004
nr. 930, med endringer.
C&L Inventory (vedlegg VI i CLP): Liste over farlige stoffer.
Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfæren.
Transport av farlig gods: ADR, RID, IMDG, IATA.

85576

Nei

Denne informasjon gjelder kun ovennevnte produkt, og behøver ikke nødvendigvis
være gjeldende om produktet brukes sammen med et eller flere andre produkter,

Kommentarer

Kommentarer

Kommentarer

Spesielle forholdsregler

Andre relevante opplysninger

VOC

EU-direktiv

Referanser (Lover/Forskrifter)

Deklarasjonsnr.

Vurdering av kjemikaliesikkerhet
er gjennomført

Leverandørens anmerkninger
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eller som del av en prosess.
Databladet er laget på basis av opplysninger gitt av produsenten. Det er den
enkelte mottakers plikt å sørge for at informasjonen gitt i dette
sikkerhetsdatabladet blir lest og forstått av alle som bruker, behandler eller på
noen måte kommer i kontakt med produktet.

H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

Eye Dam. 1; H318;
Skin Irrit. 2; H315;

Om produktet bearbeides mekanisk etter at det er hardnet, utvikles det
kvartsholdig støv.

8

Line Holaker

23817448, 46273163

http://www.weber-norge.no

Liste over relevante H-setninger (i
avsnitt 2 og 3).

Klassifisering i henhold til CLP
(EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]

Ytterligere informasjon

Versjon

Utarbeidet av

NOBB-nr.

URL for teknisk informasjon
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webercal 152 Hydraulisk kalkmørtel Fin

PRODUKTFORDELER
• Basert på naturlig hydraulisk kalk (NHL) 
• Finkornet sluttpuss til hydrauliske underlag 
• Pumpbar

PRODUKTBESKRIVELSE
weber.cal 152 Hydraulisk kalkmørtel Fin er en fabrikkframstilt tørrmørtel basert på hydraulisk kalk og hydratkalk med fingradert 
knust dolomitt og natursand som tilslag. Ligner ut fra bindingssynspunkt en kalksementmørtel, men har for øvrig kalkmørtelens 
egenskaper. Mørtelen er sprøytbar. Den har god frostbestandighet.

Mørtelklasse CS I iht. NS-EN 998-1.

Bindemidlet i weber.cal 152 Hydraulisk kalkmørtel Fin er naturlig hydraulisk kalk og hydratkalk og tilfredsstiller kravene i NS-EN 
459-1.

Til utvendig og innvendig bruk.

PRODUKTSPESIFIKASJON
YTELSESERKLÆRING/DoP 
DoP-SE-0056

PR-nummer: 85820

EGENSKAPER

Materialforbruk ca. 5 kg pr. m² ved 3 mm tykkelse

Anbefalt tykkelse 2-3 mm

Vannbehov ca. 6 liter vann pr. sekk

Brukstid ca. 2 timer ved +20oC

Sammensetning
KK

h
 20/80/600 

Bindemiddel: Kalk (K) Naturlig hydraulisk kalk (NHL) 
Tilslag: Knust dolomitt 0-1 mm

Trykkfasthet Klasse: CS I NS-EN 998-1 (0,4 - 2,5 MPa)

 

BRUKSOMRÅDE
Benyttes til tynne overflatebehandlinger på grovpuss av f.eks. weber.cal 148 Hydraulisk kalkmørtel, evt  KC 50/50, der det kreves 
en glatt og jevn overflate. Også egnet til utjevning av tidligere stenkpussede fasader som skal behandles med kalkfarge. Kan 
også brukes på innvendige overflater. Weber.cal 152 Hydraulisk kalkmørtel Fin har høyere trykkfasthet og bedre frostbestandig-
het enn hydratkalkmørtel. Den blir hard tvers igjennom ved høy relativ luftfuktighet. Egnet ved arbeid om høsten.

LAGRING
I uåpnede sekker kan produktet lagres i 1 år under tørre forhold. Sekker som er åpnet, må brukes omgående.

Oppdatert: 03.07.2019 

Produktdatablad



FORBEHANDLING AV UNDERLAG
Mørtelen påføres normalt dagen etter grovpussen. Forvann til jevnt sugende flate.For glatt underlag kan føre til avskalling.

BLANDING
Bland med vann i hurtiggående blander 5-10 minutter eller i langsomtgående blander 10-15 minutter. Benytt ca. 6 liter vann pr. 25 
kg sekk. La stå i ro i 5 minutter og bland opp på ny.

Ferdigblandet mørtel må benyttes innen 2 timer. Begynnende herdet mørtel skal ikke blandes opp igjen med yttrligere vann.

PÅFØRING
Mørtelen påføres normalt dagen etter grovpussen. Påfør mørtelen for hånd eller med egnet pussprøyte, for eksempel Pussprøy-
te P 50 eller Sprøytepistol med 12 mm munnstykke. weber.cal 152 Hydraulisk kalkmørtel Fin påføres i maks. 3 mm sjikttykkelse. 
Trekk på og bearbeid lett. For mye bearbeiding vil gi svinnriss og finstoff i overflaten. Pussen jevnes ut og skures/filses til ønsket 
struktur. Avled regnvannet fra taket. Se også egen veiledning for bruk av hydraulisk kalk.

ETTERBEHANDLING
Pussflaten skal ettervannes i minst 7 døgn. Vanningen skal skje etter behov og om nødvendig minst 2 ganger pr. dag. Dette for 
å sikre at pussen oppnår god fasthet og bestandighet. Benytt slange med fintspredende munnstykke. Pussflaten må de første 
dagene beskyttes mot nedbør og rask uttørking fra sol og vind. Fasaden bør derfor være inndekket.

OVERFLATEBEHANDLING 
Nypusset flate som skal males, må ha oppnådd tilstrekkelig herding og uttørking. Ved normale forhold kan weber.cal 152 Hydrau-
lisk kalkmørtel Fin males etter 4 uker.

Anbefalte malingstyper: 
• weber.ton 303 Silikatmaling 
• weber.cal 246 Kalkmaling våt 
• weber.cal 242 CD-maling (hydraulisk kalkmaling)

VÆR OPPMERKSOM PÅ
Fuging eller pussing med weber.cal 152 Hydraulisk kalkmørtel Fin må ikke forekommme ved temperaturer under +5°C eller der-
som det er fare for frost. Følg ellers retningslinjer for vinterarbeid i NS 3420 Kap N.

Kalkarbeider skal stå frostfritt i minimum 4 uker, opp til 4 måneder. Frost i mørtelen vil føre til frostskader og redusert fasthet 
(pulverisering).

PRAKTISKE RÅD
For å beskytte mot nedbør, vær og vind og forhindre rask uttørking, skal fasaden alltid dekkes til. Regntak skal alltid benyttes.

SIKKERHETSTILTAK
Sammen med fuktighet og vann virker weber.cal 152 Hydraulisk kalkmørtel Fin aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese 
og svelg på samme måte som sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det erfare for sprut. 
weber.cal 152 Hydraulisk kalkmørtel Fin inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. For ytterligere informasjon, se gjeldende sik-
kerhetsdatablad.

MILJØANVISNINGER
Emisjonsdokumentasjon (HEA 9): 
I henhold til BREEAM-NOR tabell 5-5 kreves det ikke emisjonsdokumentasjon for dette produktet

Miljøgifter A20 (MAT 1): 
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på https://www.weber-norge.no/
service-tjenester/miljoe/miljoegiftslisten-a20.html

Ansvarlig innkjøp av materialer, ISO 14001 (MAT 5): 
Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet 
https://www.weber-norge.no/fileadmin/user_upload/Miljoe/KSM/nye_juni_2011/10_-_Miljosert.pdf

ANSVAR
Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og 
erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. 
Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre 
egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn 
anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre 
produkter. 
 

Oppdatert: 03.07.2019 

Saint-Gobain Byggevarer AS
Postboks 6211 Etterstad, 0603 Oslo 

Tel. 04455
info@weber-norge.no 
www.weber-norge.no



Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av
kjemikalier (REACH)

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG AV
SELSKAPET / FORETAKET

1.1. Produktidentifikator

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som
frarådes

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

1.4. Nødtelefonnummer

SIKKERHETSDATABLAD

webercal 152 Hydraulisk
Kalkmørtel Fin

31.10.2005

22.06.2018

webercal 152 Hydraulisk Kalkmørtel Fin

41504994

7391479701042

Tørrmørtel

Puss

Weber - Saint-Gobain Byggevarer AS

Postboks 6211 Etterstad

0603

OSLO

Norway

41 63 50 46

teknisk@weber-norge.no

www.weber-norge.no

NO 940 198 178 MVA

Line Holaker

Telefon: 22 59 13 00

Utgitt dato

Revisjonsdato

Kjemikaliets navn

Artikkelnr.

GTIN-nr.

Produktgruppe

Kjemikaliets bruksområde

Firmanavn

Postadresse

Postnr.

Poststed

Land

Telefon

E-post

Hjemmeside

Org. nr.

Kontaktperson

Nødtelefon
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AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

2.2. Merkingselementer

2.3. Andre farer

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.2. Stoffblandinger

Beskrivelse: GIFTINFORMASJONSSENTRALEN

Eye Dam. 1; H318;

Skin Irrit. 2; H315;

Farepiktogrammer (CLP)

Kalsiumhydroksid 10 - 20 %, Natursand 60 - 100 %

Fare

H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett
for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103 Les etiketten før bruk.
P261 Unngå innånding av støv / røyk / gass / tåke / damp / aerosoler.
P280 Benytt vernehansker / verneklær / vernebriller / ansiktsskjerm.
P301+P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et
GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere
minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett
skyllingen.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P362 Tilsølte klær må fjernes.
P501 Innhold / beholder leveres til godkjent avfallshåndtering.

Inneholder ikke PBT/vPvB-stoffer.

Produktet reagerer sterkt alkalisk sammen med vann, av denne grunn må hud og
øyne beskyttes.

Ved kontakt med fuktighet eller ved tilsetning av vann dannes etsende
kalsiumhydroksidløsning. Massen blir basisk og virker irriterende på øyne, hud og
slimhinner.

Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold

Klassifisering i henhold til CLP
(EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]

Sammensetning på
merkeetiketten

Varselord

Faresetninger

Sikkerhetssetninger

PBT / vPvB

Generell farebeskrivelse

Andre farer
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AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1. Slokkingsmidler

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

5.3. Råd til brannmannskaper

Kalsiumhydroksid CAS-nr.: 1305-62-0
EC-nr.: 215-137-3

STOT SE3;H335
Eye Dam. 1;H318
Skin Irrit. 2;H315

10 - 20 %

Natursand 60 - 100 %

Inneholder kvartsholdig natursand. Respirabelt kvartsinnhold er mindre enn 0,1 %
(partikler < 5 micron).
R-og H-setninger nevnt i pkt. 3 er listet opp i pkt. 16 med fullstendig tekst.

Førstehjelp kan være nødvendig ved svelging, ved sprut i øynene, ved søl på
huden. Ta alltid dette databladet med når du kontakter lege eller ambulanse.
Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt.

Flytt straks den eksponerte til frisk luft. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

Vask straks tilsølt hud med vann og såpe eller et mildt rengjøringsmiddel. Fjern
øyeblikkelig gjennomfuktede klær og skyll huden med vann. Ved utslett, sår eller
andre hudplager: Kontakt lege og ta med sikkerhetsdatabladet.

Skyll straks med rikelige mengder vann i opp til 45 minutter. Fjern evt.
kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Ved fortsatt irritasjon fortsettes skylling
under transport til sykehus. Ta med sikkerhetsdatabladet. Ved tilsetning av vann
dannes en masse som vil kunne virke etsende på øyet. Søk legehjelp
umiddelbart.

VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. Drikk rikelig med vann.
Kontakt lege.

I kontakt med fuktighet eller ved tilsetning av vann dannes etsende
kalsiumhydroksidløsning som er basisk og virker etsende på øyne og irriterende
på hud og slimhinner. Støv og sand kan rispe og irritere øynene.

Se rådene i pkt. 4.1.

Slukningsmiddel velges ut fra omgivende brann.

Ingen spesielle forholdsregler. Produktet er ikke brennbart.

Ingen spesiell brannslukkingsmetode angitt.

Brannslukningstiltak tilpasses omgivelsene.

Komponentkommentarer

Generelt

Innånding

Hudkontakt

Øyekontakt

Svelging

Generelle symptomer og
virkninger

Annen informasjon

Egnede slokkingsmidler

Brann- og eksplosjonsfarer

Brannslokkingsmetoder

Annen informasjon
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AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

6.4. Henvisning til andre avsnitt

AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Beskyttelsestiltak

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Unngå støvdannelse og spredning av støv. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

Bruk nødvendig verneutstyr. Unngå støvdannelse og spredning av støv. Unngå
innånding av støv - sørg for tilstrekkelig lufting eller passende åndedrettsvern (se
pkt. 8). Unngå kontakt med hud, øyne og klær.

Reduser støving til et minimum. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå
innånding av støv – sørg for tilstrekkelig lufting eller passende åndedrettsvern
(se pkt. 8). I kontakt med fuktighet eller ved tilsetning av vann dannes etsende
kalsiumhydroksidløsning som er basisk og virker etsende på øyne og irriterende
på hud og slimhinner. Bruk egnet verneutstyr (se pkt. 8)

Unngå utslipp til avløp, kloakkledninger eller vannløp. Unngå spredning av støv og
forurensede materialer.

Bevar og fjern spill i tørr tilstand om mulig. Oppsamlet materiale kan blandes
med vann for herding. Herdet produkt fjernes mekanisk. Bruk godkjent industriell
støvsuger for fjerning av pulver.

Informasjon om sikker håndtering, se kapittel 7.
Informasjon om personlig beskyttelsesutstyr, se kapittel 8. Pulver og ikke herdnet
masse behandles som farlig avfall (se pkt. 13).

Unngå håndtering som fører til støvdannelse. Sørg for god ventilasjon. Unngå
innånding av støv og kontakt med hud og øyne. Bruk hensiktmessig verneutstyr
(se pkt. 8).

Ikke relevant.

Sørg for at produktet ikke trenger ned i grunnvannet, vassdrag, kloakk eller avløp.

Sørg for egnet avtrekksventilasjon ved maskiner og steder hvor det kan dannes
støv. Vask hendene ofte og skift arbeidsklær etter behov.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Papirsekker lagres slik at de ikke kan revne.
Lagres tørt, avskilt fra syrer.

Ved kontakt med fuktighet eller ved tilsetning av vann dannes etsende
kalsiumhydroksidløsning. Massen blir basisk og virker irriterende på øyne, hud og

Generelle tiltak

Sikkerhetstiltak for å beskytte
personell

For innsatspersonell

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre
miljø

Opprydding

Andre anvisninger

Håndtering

Tiltak for å hindre brann

Tiltak for å beskytte miljøet

Råd om generell yrkeshygiene

Oppbevaring

Forhold som skal unngås
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Betingelser for sikker oppbevaring

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR

8.1. Kontrollparametrer

DNEL / PNEC

8.2. Eksponeringskontroll

Forholdsregler for å hindre eksponering

slimhinner.

Oppbevares tørt i lukket originalemballasje.

Lagres tørt. Ved oppbevaring som angitt, er holdbarheten 12 måneder.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Komponentnavn Identifikasjon Verdi Norm år
Kalsiumhydroksid CAS-nr.: 1305-62-0 8 t. normverdi: 5 mg/m3 Norm år: 2009
α-kvarts, respirabelt støv CAS-nr.: 14808-60-7 8 t. normverdi: 0,1 mg/m3

Grenseverdier, bokstav
Bokstavkoder: K

Norm år: 2009

α-kvarts, totalstøv CAS-nr.: 14808-60-7 8 t. normverdi: 0,3 mg/m3
Grenseverdier, bokstav
Bokstavkoder: K

Norm år: 2009

Totalstøv 8 t. normverdi: 10 mg/m3 Norm år: 2009
Respirabelt støv 8 t. normverdi: 5 mg/m3 Norm år: 2009

Kalsiumhydroksid

Gruppe: Konsument
Eksponeringsvei: Langsiktig (gjentatt) - Innånding - Lokal effekt
Verdi: 1 mg/m3

Gruppe: Konsument
Eksponeringsvei: Kortsiktig (akutt) - Innånding - Lokal effekt
Verdi: 4 mg/m3

Eksponeringsvei: Ferskvann
Verdi: 0,49 mg/l

Eksponeringsvei: Jord
Verdi: 1,08 mg/l

Varselsskilt

Øyeskylleflaske skal være tilgjengelig på arbeidsplassen. Sørg for tilstrekkelig

Krav til lagerrom og beholdere

Ytterligere informasjon om
lagringsforhold

Anbefalinger

Komponent

DNEL

PNEC

Egnede tekniske tiltak
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Øye- / ansiktsvern

Håndvern

Hudvern

Åndedrettsvern

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

ventilasjon.

Normale forsiktighetsregler ved håndtering av kjemikalier skal følges. Unngå
kontakt med mat, drikke eller dyrefôr. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Fjern
umiddelbart tilsølte klær. Hygieniske forhåndsregler: vask hender før det spises,
drikkes eller røykes, og før toalettbesøk. Etter avsluttet arbeid anbefales å bruke
en fetende hudkrem.

Sørg for egnet avtrekksventilasjon ved maskiner og steder hvor det kan dannes
støv.

Ved fare for sprut, bruk godkjente vernebriller eller ansiktsskjerm. Bruk støvtette
vernebriller ved risiko for støvdannelse.

Nitrillimpregnerte bomullshansker Andre hansketyper kan anbefales av
hanskeleverandøren.

Neopren, nitril, polyetylen eller PVC

Kommentarer: Eksakt gjennomtrengningstid bestemmes av
vernehanskeleverandøren og må tas med i betraktningen,

Benytt langarmede verneklær som beskytter mot mulig hudkontakt. I kontakt
med våt mørtel bør det brukes vanntette klær og støvler.

Barriere krem bør brukes på utildekket hud som kan komme i kontakt med
mørtelen. Det anbefales at man vasker seg eller dusjer og deretter bruker en
fuktighetskrem på den eksponerte huden.

Ved utilstrekkelig ventilasjon eller hvis det er fare for innånding av støv, må det
brukes egnet åndedrettsvern med partikkelfilter (type P3).

Pulver

Grå

Ingen karakteristisk lukt.

Status: I løsning
Verdi: 12 - 13
Kommentarer: Blandet med vann

Kommentarer: Ikke relevant

Kommentarer: Ikke relevant

Kommentarer: Ikke brennbart.

Instruksjon om tiltak for å hindre
eksponering

Tekniske tiltak for å hindre
eksponering

Nødvendige egenskaper

Egnede hansker

Egnede materialer

Gjennomtrengningstid

Egnede verneklær

Ytterligere hudbeskyttelsestiltak

Oppgaver som trenger
åndedrettsvern

Tilstandsform

Farge

Lukt

pH

Smeltepunkt /
smeltepunktintervall

Kokepunkt / kokepunktintervall

Flammepunkt
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9.2. Andre opplysninger

Fysikalske farer

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

10.2. Kjemisk stabilitet

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

10.4. Forhold som skal unngås

10.5. Uforenlige materialer

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

Kommentarer: Ikke eksplosivt

Kommentarer: Ikke relevant

Verdi: 1650 kg/m³

Kommentarer: Herder i vann.

Verdi: 0,00 %

Reagerer (herder)

Reagerer med vann og herder.

Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk.

Reagerer med lettmetaller hvis fuktighet er til stede, under dannelse av hydrogen.

Holdes borte fra fuktighet.

Lagres avskilt fra syrer.

Ingen under normale forhold.

Kalsiumhydroksid

Type toksisitet: Akutt
Testet effekt: LD50
Eksponeringsvei: Oral
Verdi: 7340 mg/kg
Forsøksdyreart: rotte

Type toksisitet: Akutt
Testet effekt: LD50
Eksponeringsvei: Dermal

Eksplosjonsgrense

Relativ tetthet

Bulktetthet

Løslighet

Innhold av VOC

Vannreaktivitet

Reaktivitet

Stabilitet

Risiko for farlige reaksjoner

Forhold som skal unngås

Materialer som skal unngås

Farlige spaltningsprodukter

Komponent

Akutt giftighet
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Øvrige helsefareopplysninger

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1. Giftighet

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

12.3. Bioakkumuleringsevne

Verdi: > 2500 mg/kg
Forsøksdyreart: kanin

Støv fra produktet er kvartsholdig. Ved kontakt med vann dannes
kalsiumhydroksid, som er etsende.

Støv kan irritere luftveiene.

Våt mørtel virker irriterende på huden.

Fare for alvorlig øyeskade.

Stoffet virker irriterende på slimhinnen og kan eventuelt gi magesmerter ved
svelging.

Hyppig innånding av støv over lengre tid øker faren for å utvikle lungesykdommer.

Ikke kjent.

Ikke kjent.

Ikke kjent.

Kalsiumhydroksid

Verdi: 160 mg/l
Testvarighet: 96h
Art: ferskvannsfisk

Kalsiumhydroksid

Verdi: 184,57 mg/l
Testvarighet: 72h
Art: ferskvannsalger

Kalsiumhydroksid

Verdi: 49,1 mg/l
Testvarighet: 48h
Art: Daphnia magna

Produktet forventes ikke å medføre risiko for skadevirkninger i miljøet.
Innblanding av (større mengder) kalk i vann vil imidlertid øke vannets pH-verdi,
noe som kan ha en viss virkning inntil konsentrasjonen i vannet fortynnes. Sørg
for at produktet ikke trenger ned i grunnvannet, vassdrag, kloakk eller avløp.

Kommentarer: Ikke biologisk nedbrytbar.

Bioakkumulerer ikke.

Generelt

Innånding

Hudkontakt

Øyekontakt

Svelging

Allergi

Arvestoffskader

Kreftfremkallende egenskaper,
annen informasjon

Reproduksjonsskader

Komponent

Akutt akvatisk fisk

Komponent

Akutt akvatisk alge

Komponent

Akutt akvatisk Daphnia

Økotoksisitet

Biologisk nedbrytbarhet

Bioakkumuleringspotensial
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12.4. Mobilitet i jord

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

12.6. Andre skadevirkninger

AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

14.1. FN-nummer

14.2. FN-forsendelsesnavn

Ikke ansett som miljøfarlig.

Inneholder ikke PBT/vPvB stoffer.

Innblanding i vann vil øke vannets pH-verdi og derfor ha en viss virkning på livet i
vann inntil vannet er fortynnet/nøytralisert. Produktet anses ellers ikke å være
giftig mot organismer.

Tørt materiale feies eller støvsuges opp. Unngå støvdannelse. Tørt pulver kan
anvendes/gjenvinnes som mørtel eller tilsettes vann for herding.
Rester av pulver klassifiseres som farlig avfall.
Herdet materiale er inaktivt og ikke klassifisert som farlig avfall. Det kan
avhendes som byggavfall til deponering eller gjenvinning.
Emballasjen skikkelig tømt, er ikke klassifisert som farlig avfall.
Ved tilsetning av vann vil produktet herde etter 5 til 6 timer og kan da deponeres
som ufarlig byggeavfall. Mulig avfallskode: 17 09 04.
Papirsekker: EAL 150106 Plastsekker: EAL 150102

Avfallskode EAL: 101399 avfall som ikke er spesifisert andre steder
Klassifisert som farlig avfall: Ja

Avfallskode EAL: 170904 annet blandet avfall fra bygge- og rivingsarbeid enn det
nevnt i 17 09 01, 17 09 02 og 17 09 03
Klassifisert som farlig avfall: Nei

Avfallskode EAL: 150106 blandet emballasje
Klassifisert som farlig avfall: Nei

Avfallskode EAL: 150102 emballasje av plast
Klassifisert som farlig avfall: Nei

Tørt pulver kan anvendes/gjenvinnes som mørtel eller tilsettes vann for herding.
Herdet materiale er inaktivt og ikke klassifisert som farlig avfall. (EAL: 170904)

Nei

Utgår.

Utgår.

Mobilitet

PBT vurderingsresultat

Andre skadevirkninger / annen
informasjon

Egnede metoder til fjerning av
kjemikaliet

Avfallskode EAL

EAL Emballasje

Annen informasjon

Farlig gods

Kommentarer

Kommentarer
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14.3. Transportfareklasse(r)

14.4. Emballasjegruppe

14.5. Miljøfarer

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket

Andre relevante opplysninger

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK

15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet
eller stoffblandingen

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Utgår.

Utgår.

Utgår.

Utgår.

Produktet er ikke underlagt internasjonale forskrifter om transport av farlig gods
(IMDG, IATA, ADR/RID).

VOC vekt %: 0,00

Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier
(REACH).

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) (kandidatliste, vedlegg XIV og XVII).
Registrering, vurdering, godkjenning og restriksjoner av kjemikalier.
Forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP). Forskrift om klassifisering, merking og
emballering av stoffer og stoffblandinger.
Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012
Direktiv 2004/42 / EF (VOC), jfr. § 9
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). 01.06 2004
nr. 930, med endringer.
C&L Inventory (vedlegg VI i CLP): Liste over farlige stoffer.
Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfæren.
Transport av farlig gods: ADR, RID, IMDG, IATA.

85820

Nei

Denne informasjon gjelder kun ovennevnte produkt, og behøver ikke nødvendigvis
være gjeldende om produktet brukes sammen med et eller flere andre produkter,

Kommentarer

Kommentarer

Kommentarer

Spesielle forholdsregler

Andre relevante opplysninger

VOC

EU-direktiv

Referanser (Lover/Forskrifter)

Deklarasjonsnr.

Vurdering av kjemikaliesikkerhet
er gjennomført

Leverandørens anmerkninger
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eller som del av en prosess.
Databladet er laget på basis av opplysninger gitt av produsenten. Det er den
enkelte mottakers plikt å sørge for at informasjonen gitt i dette
sikkerhetsdatabladet blir lest og forstått av alle som bruker, behandler eller på
noen måte kommer i kontakt med produktet.

H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

Eye Dam. 1; H318;
Skin Irrit. 2; H315;

Om produktet bearbeides mekanisk etter at det er hardnet, utvikles det
kvartsholdig støv.

7

Line Holaker

23847494

http://www.weber-norge.no

Liste over relevante H-setninger (i
avsnitt 2 og 3).

Klassifisering i henhold til CLP
(EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]

Ytterligere informasjon

Versjon

Utarbeidet av

NOBB-nr.

URL for teknisk informasjon
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webercal 158 Hydraulisk Kalkmørtel Grov MF

PRODUKTFORDELER
• Basert på Naturlig Hydraulisk Kalk, NHL 
• Benyttes til grovpussing der det kreves ekstra tykkelse 
• Med fiber 
• Pumpbar 
• Grovkornet 0-6 mm

PRODUKTBESKRIVELSE
weber.cal 158 Hydraulisk Kalkmørtel Grov er en fabrikkfremstilt tørrmørtel basert på naturlig hydraulisk kalk, hydratkalk, naturs-
and og fiber. Ønskes produktet uten fiber, benyttess weber.cal 159 Hydraulisk Kalkmørtel Grov.

Mørtelen har høyere trykkfasthet og bedre frostbestandighet enn ren hydratkalkmørtel. Herdner gjennom hele pussjiktet selv 
ved høy relativ luftfuktighet. Ligner ut fra bindingssynspunkt en kalksementmørtel, men har for øvrig kalkmørtelens egenskaper. 
Mørtelen er pumpbar.

Mørtelklasse CS I iht NS-EN 998-1.

Tilfredsstiller krav til NHL og kalk som bindemidler definert i NS-EN 459-1.

Til utvendig og innvendig bruk.

UNDERLAG
Benyttes på underlag av tegl eller naturstein. Grunning utføres med weber.cal 109 Hydraulisk Kalkgrunning. Som grovpuss benyt-
tes variant med eller uten fiber. Til muring benyttes weber.cal 159 Hydraulisk Kalmørtel Grov UF.

PRODUKTSPESIFIKASJON
YTELSESERKLÆRING/DoP 
DoP-SE-0057

PR-nummer: 307399

EGENSKAPER

Materialforbruk 20 kg/m2 ved 10 mm tykkelse

Maks tykkelse 15 mm pr. påslag pr. dag

Vannbehov Ca 5 liter pr 25 kg sekk (pussing) 4 liter pr 25 kg sekk (muring)

Brukstid Ca 2 timer ved +20oC

Bindemiddel Naturlig Hydraulisk Kalk (NHL) og Hydratkalk

Tilslag Natursand 0-6 mm

Tilsetningsstoffer Konsistensgiver, luftporedanner, fiber

Vannabsorpsjon W0 (EN 1015-18)

Trykkfasthet CS I (EN 1015-11)

Vedheft 0,1 MPa (EN 1015-12)

Oppdatert: 03.07.2019 

Produktdatablad



EGENSKAPER

Sammensetning
KKh 15/85/600 
Bindemiddel: Kalk (K) og Naturlig Hydraulisk kalk (NHL 5) 
Tilsvarende 1:4 volumandel

Forpakning 25 kg, 1000 kg

BRUKSOMRÅDE
Benyttes til grovpussing på fasader der det kreves en ekstra tykk pusstykkelse, ellers som underlag for weber.cal 148 Hydraulisk 
kalkmørtel på eldre bygninger av bl.a naturstein og tegl. Benyttes til spekking av natursteinsmurer.

LAGRING
I uåpnede sekker kan produktet lagres i 1 år under tørre forhold. Sekker som er åpnet, må brukes omgående.

FORBEHANDLING AV UNDERLAG
Forvann før grovpussing påbegynnes. Benytt slange med fintspredende munnstykke. Forvann underlaget til jevnt sugende flate. 
Skader i underlaget skal utbedres.

BLANDING
Bland med vann i hurtiggående blander i 5-10 minutter eller i langsomt  gående blander i 10-15 minutter. Benytt ca 5 liter vann pr. 
25 kg sekk til pussing og 4 liter vann pr 25 kg sekk til muring. La stå i 5 minutter og bland opp på ny. Ferdig blandet mørtel må 
benyttes innen 2 timer ettersom bindemiddelet er hydraulisk. Begynnende herdet mørtel skal ikke blandes opp med ytterligere 
vann.  

PÅFØRING
Mørtelen påføres normalt dagen etter grunning. Kast på mørtel med sleiv eller sprøyt med egnet pussprøyte, for eksempel Pus-
sprøyte P50. Tykke pussjikt bygges opp med flere sjikt, men maks 15 mm pr påkast. Hvert sjikt komprimeres med pussebrett og 
dras av med rettholdt. Weber.cal 158 Hydraulisk Kalkmørtel Grov skal før neste pussjikt vafles el. for å fjerne bindemiddelhud og 
for bedre heft til neste pussjikt. Se også egen veiledning for bruk av hydraulisk puss. Noe svinnriss må påregnes, disse trykkes 
forsiktig sammen mens pussen enda er plastisk. Tykke pussjikt > 4 cm må bygges opp med lenger tid mellom hvert påkast for å 
sikre påstartet herdeprosess. Se veiledning.

ETTERBEHANDLING
Pussjiktet skal holdes fuktig i minst 7 døgn. Benytt slange med fintspredende munnstykke. Vanningen skal skje etter behov og om 
nødvendig minst 2 x pr dag. Dette for å sikre at pussen oppnår god fasthet og bestandighet. Pussflaten skal de første dagene 
beskyttes mot nedbør og rask uttørkning fra sol og vind. Fasaden bør derfor være tildekket. Som sluttpuss benyttes weber.cal 
152 Hydraulisk Kalkmørtel Fin. Nypusset flate som skal males må ha oppnådd tilstrekkelig herdning, normalt ca 4 uker. Anbefalte 
malingstyper er weber.ton 303 Silikatmaling, weber.ton 242 CD-maling og weber.ton 246 Kalkmaling Våt.

VÆR OPPMERKSOM PÅ
Arbeid med weber.cal 158 Hydraulisk Kalkbruk Grov må ikke forekomme ved temperaturer under +5°C. Følg ellers retningslinjer 
for Vinterarbeid i NS 3420, Kap N. Kalkarbeider skal stå frostfritt i minimum 4 uker opp til 4 måneder. Frost i fersk mørtel gir redu-
sert fasthet (pulverisering).

PRAKTISKE RÅD
For å beskytte mot nedbør, vær og vind og forhindre raskt uttørkning, skal fasaden alltid dekkes til. 
Regntak skal alltid benyttes.

SIKKERHETSTILTAK
Sammen med fuktighet og vann virker weber.cal 158 Hydraulisk kalkmørtel Grov aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, 
nese og svelg på samme måte som sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. 
weber.cal 158 Hydraulisk kalkmørtel Grov inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. For ytterligere informasjon, se gjeldende 
sikkerhetsdatablad.

MILJØANVISNINGER
Emisjonsdokumentasjon (HEA 9): 
I henhold til BREEAM-NOR tabell 5-5 kreves det ikke emisjonsdokumentasjon for dette produktet

Miljøgifter A20 (MAT 1): 
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på https://www.weber-norge.no/
service-tjenester/miljoe/miljoegiftslisten-a20.html

Ansvarlig innkjøp av materialer, ISO 14001 (MAT 5): 
Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet 
https://www.weber-norge.no/fileadmin/user_upload/Miljoe/KSM/nye_juni_2011/10_-_Miljosert.pdf

Oppdatert: 03.07.2019 



ANSVAR
Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående infor-
masjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt 
utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi 
står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

Oppdatert: 03.07.2019 

Saint-Gobain Byggevarer AS
Postboks 6211 Etterstad, 0603 Oslo 

Tel. 04455
info@weber-norge.no 
www.weber-norge.no



webercal 159 Hydraulisk Kalkmørtel Grov UF

PRODUKTFORDELER
• Basert på Naturlig Hydraulisk Kalk, NHL 
• Benyttes til grovpussing der det kreves ekstra tykkelse 
• Pumpbar 
• Grovkornet 0-6 mm

PRODUKTBESKRIVELSE
weber.cal 159 Hydraulisk Kalkmørtel Grov er en fabrikkfremstilt tørrmørtel basert på naturlig hydraulisk kalk, hydratkalk og natur-
sand. Mørtelen har høyere trykkfasthet og bedre frostbestandighet enn ren hydratkalkmørtel. Herdner gjennom hele pussjiktet 
selv ved høy relativ luftfuktighet. Ligner ut fra bindingssynspunkt en kalksementmørtel, men har for øvrig kalkmørtelens egen-
skaper. Mørtelen er pumpbar.

Mørtelklasse CS I iht NS-EN 998-1.

Tilfredsstiller krav til NHL og kalk som bindemidler definert i NS-EN 459-1.

Til utvendig og innvendig bruk.

UNDERLAG
Benyttes til muring og pussing på underlag av tegl eller naturstein. Grunning utføres med weber.cal 109 Hydraulisk Kalkgrunning.

PRODUKTSPESIFIKASJON
YTELSESERKLÆRING/DoP 
DoP-SE-0057

PR-nummer: 307399

EGENSKAPER

Materialforbruk 20 kg/m2 ved 10 mm tykkelse

Maks tykkelse 15 mm pr. påslag pr. dag

Vannbehov Ca 5 liter pr 25 kg sekk (pussing) 4 liter pr 25 kg sekk (muring)

Brukstid Ca 2 timer ved +20oC

Bindemiddel Naturlig Hydraulisk Kalk (NHL) og Hydratkalk

Tilslag Natursand 0-6 mm

Tilsetningsstoffer Konsistensgiver, luftporedanner

Vannabsorpsjon W0 (EN 1015-18)

Trykkfasthet CS I (EN 1015-11)

Vedheft 0,1 MPa (EN 1015-12)

Sammensetning
KKh 15/85/600 
Bindemiddel: Kalk (K) og Naturlig Hydraulisk kalk (NHL 5) 
Tilsvarende 1:4 volumandel

Forpakning 25 kg, 1000 kg

Oppdatert: 03.07.2019 

Produktdatablad



BRUKSOMRÅDE
Benyttes til grovpussing på fasader der det kreves en ekstra tykk pusstykkelse, ellers som underlag for weber.cal 148 Hydraulisk 
kalkmørtel på eldre bygninger av bl.a naturstein og tegl. Benyttes til muring og spekking av natursteinsmurer.

LAGRING
I uåpnede sekker kan produktet lagres i 1 år under tørre forhold. Sekker som er åpnet, må brukes omgående.

FORBEHANDLING AV UNDERLAG
Forvann før grovpussing påbegynnes. Benytt slange med fintspredende munnstykke. Forvann underlaget til jevnt sugende flate. 
Skader i underlaget skal utbedres.

BLANDING
Bland med vann i hurtiggående blander i 5-10 minutter eller i langsomt  gående blander i 10-15 minutter. Benytt ca 5 liter vann pr. 
25 kg sekk til pussing og 4 liter vann pr 25 kg sekk til muring. La stå i 5 minutter og bland opp på ny. Ferdig blandet mørtel må 
benyttes innen 2 timer ettersom bindemiddelet er hydraulisk. Begynnende herdet mørtel skal ikke blandes opp med ytterligere 
vann.  

PÅFØRING
Mørtelen påføres normalt dagen etter grunning. Kast på mørtel med sleiv eller sprøyt med egnet pussprøyte, for eksempel Pus-
sprøyte P50. Tykke pussjikt bygges opp med flere sjikt, men maks 15 mm pr påkast. Hvert sjikt komprimeres med pussebrett og 
dras av med rettholdt. weber.cal 159 Hydraulisk Kalkmørtel Grov UF skal før neste pussjikt vafles el. for å fjerne bindemiddelhud 
og for bedre heft til neste pussjikt. Se også egen veiledning for bruk av hydraulisk puss. Noe svinnriss må påregnes, disse trykkes 
forsiktig sammen mens pussen enda er plastisk. Tykke pussjikt > 4 cm må bygges opp med lenger tid mellom hvert påkast for å 
sikre påstartet herdeprosess. Se veiledning.

ETTERBEHANDLING
Pussjiktet skal holdes fuktig i minst 7 døgn. Benytt slange med fintspredende munnstykke. Vanningen skal skje etter behov og om 
nødvendig minst 2 x pr dag. Dette for å sikre at pussen oppnår god fasthet og bestandighet. Pussflaten skal de første dagene 
beskyttes mot nedbør og rask uttørkning fra sol og vind. Fasaden bør derfor være tildekket. Som sluttpuss benyttes weber.cal 
152 Hydraulisk Kalkmørtel Fin. Nypusset flate som skal males må ha oppnådd tilstrekkelig herdning, normalt ca 4 uker. Anbefalte 
malingstyper er weber.ton 303 Silikatmaling, weber.ton 242 CD-maling og weber.ton 246 Kalkmaling Våt.

VÆR OPPMERKSOM PÅ
Arbeid med weber.cal 159 Hydraulisk Kalkbruk Grov UF må ikke forekomme ved temperaturer under +5°C. Følg ellers retningslinjer 
for Vinterarbeid i NS 3420, Kap N. Kalkarbeider skal stå frostfritt i minimum 4 uker opp til 4 måneder. Frost i fersk mørtel gir redu-
sert fasthet (pulverisering).

PRAKTISKE RÅD
For å beskytte mot nedbør, vær og vind og forhindre raskt uttørkning, skal fasaden alltid dekkes til. 
Regntak skal alltid benyttes.

SIKKERHETSTILTAK
Sammen med fuktighet og vann virker weber.cal 159 Hydraulisk kalkmørtel Grov UF aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, 
nese og svelg på samme måte som sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. 
weber.cal 159 Hydraulisk kalkmørtel Grov UF inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. For ytterligere informasjon, se gjeldende 
sikkerhetsdatablad.

MILJØANVISNINGER
Emisjonsdokumentasjon (HEA 9): 
I henhold til BREEAM-NOR tabell 5-5 kreves det ikke emisjonsdokumentasjon for dette produktet

Miljøgifter A20 (MAT 1): 
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på https://www.weber-norge.no/
service-tjenester/miljoe/miljoegiftslisten-a20.html

Ansvarlig innkjøp av materialer, ISO 14001 (MAT 5): 
Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet 
https://www.weber-norge.no/fileadmin/user_upload/Miljoe/KSM/nye_juni_2011/10_-_Miljosert.pdf

ANSVAR
Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående infor-
masjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt 
utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi 
står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

Oppdatert: 03.07.2019 
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webercal K-100

PRODUKTFORDELER
• Ferdigblandet tørrmørtel basert på kalk og sand 
• Svak, tilpasset tradisjonelle kalkmørtler 
• Til rehablitering

PRODUKTBESKRIVELSE
weber.cal K-100 er en tørrmørtel basert på hydratkalk som kun skal blandes med vann for å få en bruksferdig mørtel for muring 
og pussing. weber.cal K-100 lages av hydratkalk og natursand. Ved kun bruk av hydratkalk, et ikke-hydraulisk bindemiddel, binder 
mørtelen ved at luftens karbondioksyd (CO

2
) reagerer med kalken (karbonatiserer). Bindemiddlet tilfredsstiller kravene i NS-EN 

459-1.

PRODUKTSPESIFIKASJON
YTELSESERKLÆRING/DoP 
DoP-NO-M28114882

PR-nummer: 15574

EGENSKAPER

Materialforbruk

1,8 kg tørrmørtel gir ca. 1 liter ferdig masse. 
Til pussing brukes ca. 20 kg weber.cal K-100 pr. m² og 
pusstykkelse på 10 mm. 
Til muring trengs ca. 70 kg weber.cal K-100 pr. m² halvsteins 
veggtykkelse.

Anbefalt tykkelse Maks. 10 mm pr. påslag pr. dag

Vannbehov Veil. avhengig av bruksområdet 
3,5-4 liter pr. 25 kg sekk

Brukstid Ubegrenset

Trykkfasthet Klasse: CS I NS-EN 998-1 (0,4-2,5 MPa) 
28 døgn: > 0,5 MPa

Sammensetning K 100/900, 0-3 mm natursand

 

BRUKSOMRÅDE
weber.cal K-100 brukes til puss-og murverksreparasjoner innvendig og utvendig på eldre bygninger der man tidligere har brukt 
kalkmørtel, eller i de tilfeller der kalkmørtel er beskrevet.

TØRKE-/HERDETID
Meget langsom. Økende tykkelse gir økende herdetid. Noe svinnriss må påregnes. Disse kan trykkes sammen i den plastiske 
fasen.

LAGRING
I uåpnede sekker kan produktet lagres i 2 år under tørre forhold. Åpnede sekker må brukes omgående.

Oppdatert: 26.06.2019 
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FORBEHANDLING AV UNDERLAG
Alle flater som kommer i kontakt med mørtelen må være rene. Løse partikler, slam, fett osv. må fjernes, da det vil føre til dår-
lig vedheft. Sugende underlag forvannes. Forvanning vil lette påføringen av mørtelen. Underlaget skal være svakt sugende når 
weber.cal K-100 påføres.

BLANDING
weber.cal K-100 blandes maskinelt ca. 10 minutter med 3,5-4 liter vann pr. sekk. Dette gir ca. 13 liter ferdig mørtel. Oppblandet 
mørtel har ingen begrenset brukstid.

PÅFØRING
PUSSING 
Ved pussarbeider bør underlaget tynngrunnes. Grunningen velges etter type underlag. Rehabilitering av eldre materialer krever 
ofte en svak grunning, for eksempel weber.cal 109 Hydraulisk kalkgrunning. weber.cal K-100 påføres med skje, og må ikke påføres 
i tykkelser over 10 mm. Ved større tykkelser må dette gjøres i flere omganger med opptørking mellom hver påføring. Herder ved 
karbonatisering, så nypussede flater må derfor beskyttes mot hurtig uttørking. En forsiktig oppfukting de første døgnene vil gi 
en god fasthetsutvikling. Vær oppmerksom på at rikelig vanning og nedbør som treffer pussen forhindrer herdingen på grunn 
av redusert lufttilgang. Kalkpussede flater skal ikke males med filmdannende maling. Benytt weber.cal 249 kalkmaling, evt. weber 
Kulekalk.

MURING 
Muring med kalkmørtel weber.cal K-100 utføres i de fleste tilfeller i forbindelse med rehabilitering av eldre bygninger. Man må 
være oppmerksom på fremfor alt ved lave temperaturer, +5°C, at hastigheten på muringen blir lavere enn ved bruk av hydrau-
lisk mørtel. Mørtelens lave fasthetsutvikling kan medføre fare for setninger i murverket. En kalkmørtel inneholder mer vann enn 
”moderne” mørtler, og er derfor egnet til svakt sugende steinmaterialer.

ETTERBEHANDLING
Nypussede flater må beskyttes mot hurtig uttørking. Ved store pussflater utvendig vil påvirkning av vind kunne skape problemer 
på grunn av uttørking. Vær derfor nøye med tildekking. Nypussede flater ettervannes forsiktig og holdes fuktig de første 5-7 
døgnene. Benytt regntak.

VÆR OPPMERKSOM PÅ
weber.cal K-100 må ikke brukes i kaldt og fuktig vær ved temperaturer under +5°C. I slike tilfeller anbefales weber.base KC 50/50, 
da den har bedre herdeegenskaper. Brukes denne, må dette godkjennes på forhånd. På grunn av sein herding, må ikke weber.cal 
K-100 utsettes for frost de første 4 ukene etter pussing/muring. Avslutt derfor arbeidet i god tid før temperaturen kommer under 
0°C. Se også retningslinjer for vinterhåndtering og tildekking: NS 3420 kap. N

SIKKERHETSTILTAK
Sammen med fuktighet og vann virker weber.cal K-100 aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme 
måte som andre kalkbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. weber.cal K-100 inne-
holder ingen andre helsefarlige stoffer.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

MILJØANVISNINGER
EMISJONSDOKUMENTASJON (HEA 9): 
I henhold til BREEAM-NOR tabell 5-5 kreves det ikke emisjonsdokumentasjon for dette produktet

MILJØGIFTER A20 (MAT 1): 
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på https://www.weber-norge.no/
service-tjenester/miljoe/miljoegiftslisten-a20.html

ANSVARLIG INNKJØP AV MATERIALER, ISO 14001 (MAT 5): 
Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet 
https://www.weber-norge.no/fileadmin/user_upload/Miljoe/KSM/nye_juni_2011/10_-_Miljosert.pdf

ANSVAR
Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående infor-
masjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet 
er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom 
produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne 
til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.
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Rødvig Kulekalk

PRODUKTFORDELER
• Vellagret kalkdeig 
• Meget godt egnet til kalking 
• Tradisjonell kalk

PRODUKTBESKRIVELSE
Rødvig Kulekalk er brent kalk lesket med overskudd av vann. Kalken bunnfelles til pastaaktig konsistens ved bortdrenering av 
vann. Også kjent som våtlesket kalk/stampet kalk og dobbelstampet kalk. Rødvig Kulekalk er lagret på tradisjonelt vis i en kalkkule 
i 5 år.

PRODUKTSPESIFIKASJON
PR-nummer: 91252

EGENSKAPER

Materialforbruk

Veiledende forbruk: 2-3 strøk 0,08 – 0,1 liter pr. strøk 
Forbruk hvitting: 1 kg stampet kalk til ca. 10 m2 flate. 
1  spann (25 kg) holder til ca 250 m2 hvitting og ca 250 liter 
kalkvann

Kalkinnhold ~ 40% Ca(OH)
2

Lagringstid Ubegrenset

Emballasje Spann à 25 kg

BRUKSOMRÅDE
Rødvig Kulekalk benyttes til kalking av teglstein og andre pussede underlag. Brukes til fremstiling av kalkvann og til hvitting. Spesi-
elt til bruk på bygninger med antikvarisk interesse, og hvor det tidligere er kalket.

LAGRING
Rødvig Kulekalk skal oppbevares frostfritt og beskyttes mot uttørking. Kalken skal hele tiden være dekket av et lag vann. Den kan 
da lagres ubegrenset, forutsatt uåpnet og tett emballasje.

FORBEHANDLING AV UNDERLAG
Den tidligere kalkete flaten børstes, gjerne med stålbørste for å få vekk løse partikler. Bom i evt. pussjikt repareres med lik mørtel 
som omkringliggende. Skal ikke benyttes på underlag som inneholder sement eller organiske malinger.

Forvann underlaget med kalkvann (se under). Fukt jevnt og unngå film. Påfør umiddelbart før påføring av hvitting.

BLANDING
Rødvig Kulekalk påføres helst med gresskost. Normalt kreves minimum 2-3 påføringer. Kalkvann som siste strøk benyttes som 
fiksering.

FREMSTILLING AV KALKVANN 
Bland 10 kg Rødvig Kulekalk med 100 liter rent springvann. Rør godt om og la stå tildekket i minimum 15 timer. Kalken bunnfelles. 
Kalkvannet helles av og brukes videre. Bunnfallet kastes, evt. brukes til fremstilling av kalkvann flere ganger (4-5 x).

Oppdatert: 03.07.2019 
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FREMSTILLING AV HVITTING/KALKMELK 
Benytt 1 volumdel Rødvig Kulekalk til 3 volumdeler kalkvann. Tilpass konsistensen etter ønske. Bland grundig, la den hvile i 15 
minutter, rør opp og den er klar til bruk. Rør opp underveis om nødvendig. Forbruk: ca 4-5 m2/liter hvitting.

Pigmentering utføres med tørre pigmenter som har ligget i bløt i ht RA’s anvisning. Max 10 vekt% av kalkmengde (ca 0,3 kg pig-
ment pr 10 kg kulekalk).

PÅFØRING
PÅFØRING AV KALKMELK/HVITTING 
Benytt firkantet naturbustkost. Ca 1/3 av kosten dyppes og rennende kalk ristes lett av i spannet. Kalken ”plaskes” forsiktig på. 
Påfør med kryssbørsting for å unngå skjøter. Mal vått i vått. Foregående kalkstrøk må være tilstrekkelig tørt og må stå ett døgn 
før neste strøk påføres. Sugende underlag forvannes med kalkvann. Det er bedre med mange tynne strøk til ønsket dekkevne 
oppnås, enn med få tykke strøk. Behovet kan være 3-5 strøk. Kalkblandingen må stadig omrøres for å unngå bunnfelling.

 

ETTERBEHANDLING
Etter sluttstrøket fikseres hvitting med kalkvann i flere omganger. Dette påføres 3-5 dager etter siste strøk. Fiksering reduserer 
risikoen for smitting. Det må ikke påføres mer kalkvann enn underlaget kan absorbere. Unngå rennende kalkvann. Kan påføre 
inntil 80 x.

Forsterking av farge utføres med pigmentert kalkvann.

VÆR OPPMERKSOM PÅ
Rødvig Kulekalk benyttes ved temperaturer over +10oC, både under utførelsen og i herdeperioden. Det må beskyttes mot ned-
bør i herdeperioden. Anbefalt brukstid er april-september. Herdeprosessen (karbonatisering) er svært treg, og fare for frost må 
derfor ikke forekomme. Dekk til fasaden etc. ved utføring ved direkte sol, regn etc.

Kalkarbeider skal stå frostfritt i minimum 4 uker, opp til 4 måneder.

Ta kontakt for ytterligere oppskrifter og veiledning. Se også veiledning fra Riksantikvaren.

PRAKTISKE RÅD
Ikke bland kalkmelken tykkere enn beskrevet. Den ferdige flaten blir ikke penere eller mer holdbar; tvert imot vil tykke lag forår-
sake krakelering. Unngå direkte sollys under påføring. Benytt klimabeskyttelse.

Ved flekk- og pussutbedringer skal det alltid benyttes grunningsmørtler. Ved rene kalkmørtler benyttes weber.cal 109 Hydraulisk 
kalkgrunning. Sårkanter i pussen behandles med weber Tettevæske. Se også egen veiledning for kalkmørtler på www.weber-
norge.no

RØDVIG KULEKALK BRUKT SOM BINDEMIDDEL

Blandingsforhold 
• Grovpussmørtel; 1:2,5 med humusfri velgradert sand 0-3 mm 
• Finkalk; 1:1 med humusfri velgradert sand 0-0,5 mm 
  1 del Kulekalk til 2 deler sand og 0,5 deler dolomitt (0-2 mm) (hvit) 
• Mager kalkmørtel 1:3 
  1 del Kulekalk + 2,5 deler sand + 0,5 deler dolomitt (hvit) 
• KC 50/50; Tilsett 3 kg sement pr 10 kg kulekalk

HOLDBARHET 
5-20 år avhengig av underlag, utførelse og byggets beskaffenhet.

SIKKERHETSTILTAK
Rødvig Kulekalk er aggressiv mot hud og slimhinner i øye, nese og svelg. Benytt derfor hansker og briller der det er fare for sprut. 
Sølete klær bør vaskes etter arbeidsdagens slutt. Rødvig Kulekalk inneholder ingen helsefarlige stoffer, og er emisjonsfri. For yt-
terligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

MILJØANVISNINGER
EMISJONSDOKUMENTASJON (HEA 9): 
I henhold til BREEAM-NOR tabell 5-5 kreves det ikke emisjonsdokumentasjon for dette produktet

MILJØGIFTER A20 (MAT 1): 
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på https://www.weber-norge.no/
service-tjenester/miljoe/miljoegiftslisten-a20.html

ANSVAR
Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående infor-
masjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt 
utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi 
står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

Oppdatert: 03.07.2019 
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Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av
kjemikalier (REACH)

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG AV
SELSKAPET / FORETAKET

1.1. Produktidentifikator

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som
frarådes

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

1.4. Nødtelefonnummer

SIKKERHETSDATABLAD

Rødvig Kulekalk

24.05.2011

18.09.2018

Rødvig Kulekalk

42003599

7054963333609

Bindemiddel

Mørtel. Overflatebehandling av mineralske underlag

Weber - Saint-Gobain Byggevarer AS

Postboks 6211 Etterstad

0603

OSLO

Norway

41 63 50 46

teknisk@weber-norge.no

www.weber-norge.no

NO 940 198 178 MVA

Line Holaker

Telefon: 22 59 13 00
Beskrivelse: GIFTINFORMASJONSSENTRALEN

Utgitt dato

Revisjonsdato

Kjemikaliets navn

Artikkelnr.

GTIN-nr.

Produktgruppe

Kjemikaliets bruksområde

Firmanavn

Postadresse

Postnr.

Poststed

Land

Telefon

E-post

Hjemmeside

Org. nr.

Kontaktperson

Nødtelefon
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AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

2.2. Merkingselementer

2.3. Andre farer

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.2. Stoffblandinger

Eye Dam. 1; H318;

Skin Irrit. 2; H315;

STOT SE 3; H335;

Farepiktogrammer (CLP)

Kalsiumhydroksid 30 -60 %

Fare

H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett
for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103 Les etiketten før bruk.
P261 Unngå innånding av støv / røyk / gass / tåke / damp / aerosoler.
P280 Benytt vernehansker / verneklær / vernebriller / ansiktsskjerm.
P301+P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et
GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere
minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett
skyllingen.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P362 Tilsølte klær må fjernes.
P501 Innhold / beholder leveres til godkjent avfallshåndtering.

Inneholder ikke PBT/vPvB-stoffer.

Massen er sterkt alkalisk og virker etsende på øyne, hud og slimhinner.

Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold
Kalsiumhydroksid CAS-nr.: 1305-62-0

EC-nr.: 215-137-3
STOT SE3;H335
Eye Dam. 1;H318
Skin Irrit. 2;H315

30 -60 %

Klassifisering i henhold til CLP
(EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]

Sammensetning på
merkeetiketten

Varselord

Faresetninger

Sikkerhetssetninger

PBT / vPvB

Generell farebeskrivelse
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AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1. Slokkingsmidler

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

5.3. Råd til brannmannskaper

Produktet leveres som pasta (vanndig oppslemming) med liten fare for
støvutvikling.

R-og H-setninger nevnt i pkt. 3 er listet opp i pkt. 16 med fullstendig tekst.

Førstehjelp kan være nødvendig ved svelging, ved sprut i øynene, ved søl på
huden. Ta alltid dette databladet med når du kontakter lege eller ambulanse.

Flytt straks den eksponerte til frisk luft. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

Vask straks tilsølt hud med vann og såpe eller et mildt rengjøringsmiddel. Fjern
øyeblikkelig gjennomfuktede klær og skyll huden med vann. Ved utslett, sår eller
andre hudplager: Kontakt lege og ta med sikkerhetsdatabladet.

Skyll straks med rikelige mengder vann i opp til 45 minutter. Fjern evt.
kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Ved fortsatt irritasjon fortsettes skylling
under transport til sykehus. Ta med sikkerhetsdatabladet. Kan gi permanent
skade dersom øyet ikke skylles øyeblikkelig med vann. Ikke gni øyet. Kontakt
umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

Skyll munnen. Fremkall ikke brekning. Drikk rikelig med vann. Kontakt lege.

Produktet er sterkt alkalisk og kan gi etseskader og kjemiske brannsår. Svelging
av produktet behandles som lutskade. Snarlig og vedvarende skylling er viktig,
også under transport.

Symptomatisk behandling. Øyeblikkelig behandling er nødvendig.

Se rådene i pkt. 4.1.

Slukningsmiddel velges ut fra omgivende brann.

Ingen spesielle forholdsregler. Produktet er ikke brennbart. Unngå innånding av
damp og røykgasser - sørg for frisk luft.

Ingen spesiell brannslukkingsmetode angitt.

Brannslukningstiltak tilpasses omgivelsene.
Beholdere fjernes fra det branntruede området dersom det kan gjøres uten fare.
Bruk luftforsynt åndedrettsvern og kjemisk beskyttelsesdrakt dersom tett kontakt
er sannsynlig.

Beskrivelse av blandingen

Komponentkommentarer

Generelt

Innånding

Hudkontakt

Øyekontakt

Svelging

Generelle symptomer og
virkninger

Medisinsk behandling

Annen informasjon

Egnede slokkingsmidler

Brann- og eksplosjonsfarer

Brannslokkingsmetoder

Annen informasjon
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AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

6.4. Henvisning til andre avsnitt

AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Beskyttelsestiltak

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Unngå kontakt med produktet. Unngå støvdannelse og spredning av støv. Sørg
for tilstrekkelig ventilasjon.

Bruk nødvendig verneutstyr. Unngå støvdannelse og spredning av støv. Unngå
innånding av støv - sørg for tilstrekkelig lufting eller passende åndedrettsvern (se
pkt. 8). Unngå kontakt med hud, øyne og klær.

Beskyttelsesdrakt i henhold til EN 368, type 3 anbefales.

Stopp lekkasje hvis mulig uten risiko. Unngå kontakt med produktet. Sørg for
tilstrekkelig ventilasjon.

Unngå utslipp til avløp, kloakkledninger eller vannløp. Samle opp søl/spill i sand,
jord eller annet egnet absorberende materiale.

Søl demmes og suges opp med sand, jord eller annet ikke-brennbart materiale.
Overføres til beholder for deponering. Oppsamlet materiale leveres i lukkede og
merkede beholdere til godkjent mottaksstasjon. Bruk godkjent industriell
støvsuger for fjerning av pulver. Små mengder kan tørkes opp med en fuktig klut.

Benytt ikke beholder av lettmetall.

Informasjon om sikker håndtering, se kapittel 7.
Informasjon om personlig beskyttelsesutstyr, se kapittel 8.
Oppsamlet materiale lagres på tette, merkede beholdere og behandles som
angitt under seksjon 13.

Det skal være lett tilgang til vann eller nøddusj. Sørg for god ventilasjon. Unngå
søl og kontakt med huden og øynene. Det må ikke spises, drikkes eller røykes
under bruk. Bruk hensiktmessig verneutstyr (se pkt. 8).

Ikke relevant.

Sørg for at større mengder ikke trenger ned i grunnvannet, vassdrag, kloakk eller
avløp.

Sørg for egnet avtrekksventilasjon ved maskiner og steder hvor det kan dannes
støv. Vask hendene ofte og skift arbeidsklær etter behov.

Generelle tiltak

Sikkerhetstiltak for å beskytte
personell

Verneutstyr

For innsatspersonell

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre
miljø

Opprydding

Annen informasjon

Andre anvisninger

Håndtering

Tiltak for å hindre brann

Tiltak for å beskytte miljøet

Råd om generell yrkeshygiene
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Betingelser for sikker oppbevaring

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR

8.1. Kontrollparametrer

DNEL / PNEC

8.2. Eksponeringskontroll

Forholdsregler for å hindre eksponering

Oppbevares utilgjengelig for barn. Lagres i kjølig, tørt og godt ventilert lager og i
lukkede originalbeholdere. Oppbevares frostfritt.

Unngå kontakt med produktet. Fare for etseskader på øyne, hud og slimhinner.

Lagres frostfritt. Ved oppbevaring som angitt, er holdbarheten opptil 24 måneder.

Ingen anbefalinger ut over det som er nevnt tidligere.

Komponentnavn Identifikasjon Verdi Norm år
Kalsiumhydroksid CAS-nr.: 1305-62-0 8 t. normverdi: 5 mg/m3 Norm år: 2009

Kalsiumhydroksid

Gruppe: Konsument
Eksponeringsvei: Langsiktig (gjentatt) - Innånding - Lokal effekt
Verdi: 1 mg/m3

Gruppe: Konsument
Eksponeringsvei: Kortsiktig (akutt) - Innånding - Lokal effekt
Verdi: 4 mg/m3

Eksponeringsvei: Ferskvann
Verdi: 0,49 mg/l

Eksponeringsvei: Jord
Verdi: 1,08 mg/l

Varselsskilt

Øyeskylleflaske skal være tilgjengelig på arbeidsplassen. Sørg for tilstrekkelig
ventilasjon.

Normale forsiktighetsregler ved håndtering av kjemikalier skal følges. Unngå
kontakt med mat, drikke eller dyrefôr. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Fjern
umiddelbart tilsølte klær. Hygieniske forhåndsregler: vask hender før det spises,
drikkes eller røykes, og før toalettbesøk. Etter avsluttet arbeid anbefales å bruke
en fetende hudkrem.

Oppbevaring

Forhold som skal unngås

Ytterligere informasjon om
lagringsforhold

Anbefalinger

Komponent

DNEL

PNEC

Egnede tekniske tiltak

Instruksjon om tiltak for å hindre
eksponering
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Øye- / ansiktsvern

Håndvern

Hudvern

Åndedrettsvern

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Sørg for egnet avtrekksventilasjon ved maskiner og steder hvor det kan dannes
støv.

Ved fare for sprut, bruk godkjente vernebriller eller ansiktsskjerm. Bruk støvtette
vernebriller ved risiko for støvdannelse.

Referanser til relevante standarder: EN 166

Bruk vernehansker av: Neopren, nitril, polyetylen eller PVC. Andre hansketyper kan
anbefales av hanskeleverandøren.

I henhold til EN 374

Kommentarer: Eksakt gjennomtrengningstid bestemmes av
vernehanskeleverandøren og må tas med i betraktningen,

Benytt langarmede verneklær som beskytter mot mulig hudkontakt.

Det anbefales at man vasker seg eller dusjer og deretter bruker en fuktighetskrem
på den eksponerte huden. Bruk egnede verneklær for å beskytte mot mulig
hudkontakt. Barriere krem bør brukes på utildekket hud som kan komme i kontakt
med mørtelen.

Ved utilstrekkelig ventilasjon eller hvis det er fare for innånding av støv, må det
brukes egnet åndedrettsvern med partikkelfilter (type P2).

Referanser til relevante standarder: EN 136/140/145

Pasta

Hvit/off-white

Ingen karakteristisk lukt.

Status: I løsning
Verdi: 12 - 13

Verdi: 0 °C

Verdi: 100 °C

Kommentarer: Ikke brennbart.

Kommentarer: Ikke eksplosivt

Verdi: 23 hPa
Metode: DIN 51640

Tekniske tiltak for å hindre
eksponering

Nødvendige egenskaper

Øyevernutstyr

Egnede hansker

Egnede materialer

Gjennomtrengningstid

Egnede verneklær

Ytterligere hudbeskyttelsestiltak

Oppgaver som trenger
åndedrettsvern

Anbefalt åndedrettsvern

Tilstandsform

Farge

Lukt

pH

Smeltepunkt /
smeltepunktintervall

Kokepunkt / kokepunktintervall

Flammepunkt

Eksplosjonsgrense

Damptrykk
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9.2. Andre opplysninger

Andre fysiske og kjemiske egenskaper

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

10.2. Kjemisk stabilitet

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

10.4. Forhold som skal unngås

10.5. Uforenlige materialer

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

Kommentarer: Ikke relevant

Verdi: ~ 1950 kg/m3

Medium: Vann
Kommentarer: Fortynnes i vann

Ingen ytteligere informasjon tilgjengelig.

Reagerer med sterke syrer.

Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk.

Reagerer med lettmetaller hvis fuktighet er til stede, under dannelse av hydrogen.

Unngå kontakt med hydrogensulfid, lettmetaller og syrer. Holdes borte fra
fuktighet.

Produktet angriper lettmetall. Unngå kontakt med sterke syrer.

Reagerer med lettmetaller i nærvær av fuktighet og danner hydrogengass.

Kalsiumhydroksid

Type toksisitet: Akutt
Testet effekt: LD50
Eksponeringsvei: Oral
Verdi: 7340 mg/kg
Forsøksdyreart: rotte

Type toksisitet: Akutt
Testet effekt: LD50
Eksponeringsvei: Dermal
Verdi: > 2500 mg/kg

Relativ tetthet

Bulktetthet

Løslighet

Kommentarer

Reaktivitet

Stabilitet

Risiko for farlige reaksjoner

Forhold som skal unngås

Materialer som skal unngås

Farlige spaltningsprodukter

Komponent

Akutt giftighet
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Øvrige helsefareopplysninger

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1. Giftighet

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

12.3. Bioakkumuleringsevne

12.4. Mobilitet i jord

Forsøksdyreart: kanin

Produktet er alkalisk og kan ved lenger tids eksponering gi etseskader.

Irriterer luftveiene.

Irriterer huden.

Fare for alvorlig øyeskade.

Inntak kan forårsake kraftig irritasjon i munn, spiserør og mage-tarmsystemet.

Langvarig påvirkning kan medføre eksem og kalkallergi.

Ikke kjent.

Ikke kjent.

Ikke kjent.

Kalsiumhydroksid

Verdi: 160 mg/l
Testvarighet: 96h
Art: ferskvannsfisk

Kalsiumhydroksid

Verdi: 184,57 mg/l
Testvarighet: 72h
Art: ferskvannsalger

Kalsiumhydroksid

Verdi: 49,1 mg/l
Testvarighet: 48h
Art: Daphnia magna

Produktet forventes ikke å medføre risiko for skadevirkninger i miljøet.
Innblanding av (større mengder) kalk i vann vil imidlertid øke vannets pH-verdi,
noe som kan ha en viss virkning inntil konsentrasjonen i vannet fortynnes.

Kommentarer: Ikke biologisk nedbrytbar.

Bioakkumulerer ikke.

Ikke ansett som miljøfarlig.

Generelt

Innånding

Hudkontakt

Øyekontakt

Svelging

Allergi

Arvestoffskader

Kreftfremkallende egenskaper,
annen informasjon

Reproduksjonsskader

Komponent

Akutt akvatisk fisk

Komponent

Akutt akvatisk alge

Komponent

Akutt akvatisk Daphnia

Økotoksisitet

Biologisk nedbrytbarhet

Bioakkumuleringspotensial

Mobilitet
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12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

12.6. Andre skadevirkninger

AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

14.1. FN-nummer

14.2. FN-forsendelsesnavn

14.3. Transportfareklasse(r)

14.4. Emballasjegruppe

14.5. Miljøfarer

Inneholder ikke PBT/vPvB stoffer.

Innblanding i vann vil øke vannets pH-verdi og derfor ha en viss virkning på livet i
vann inntil vannet er fortynnet/nøytralisert. Produktet anses ellers ikke å være
giftig mot organismer.

Absorber i vermikulitt eller tørr sand for senere deponering på godkjent fyllplass
for farlig avfall. Beholdere med oppsamlet spill skal være nøye merket med
innhold og faresymbol. Benytt ikke beholder av lettmetall. Emballasjen skikkelig
tømt, er ikke klassifisert som farlig avfall.

Avfallskode EAL: 060201 kalsiumhydroksid
Klassifisert som farlig avfall: Ja

Avfallskode EAL: 101304 avfall fra kalsinering og lesking av kalk
Klassifisert som farlig avfall: Ja

Avfallskode EAL: 150102 emballasje av plast

Emballasje kan rengjøres med store mengder vann før den gjenbrukes eller
kastes.
Herdet materiale er inaktivt og ikke klassifisert som farlig avfall. Mulig EAL
avfallskode: 170904.

Nei

Utgår.

Utgår.

Utgår.

Utgår.

Utgår.

PBT vurderingsresultat

Andre skadevirkninger / annen
informasjon

Egnede metoder til fjerning av
kjemikaliet

Avfallskode EAL

EAL Emballasje

Annen informasjon

Farlig gods

Kommentarer

Kommentarer

Kommentarer

Kommentarer

Kommentarer
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14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket

Andre relevante opplysninger

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK

15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet
eller stoffblandingen

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Utgår.

Produktet er ikke underlagt internasjonale forskrifter om transport av farlig gods
(IMDG, IATA, ADR/RID).

VOC vekt %: 0,00

Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier
(REACH).

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) (kandidatliste, vedlegg XIV og XVII).
Registrering, vurdering, godkjenning og restriksjoner av kjemikalier.
Forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP). Forskrift om klassifisering, merking og
emballering av stoffer og stoffblandinger.
Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012
Direktiv 2004/42 / EF (VOC), jfr. § 9
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). 01.06 2004
nr. 930, med endringer.
C&L Inventory (vedlegg VI i CLP): Liste over farlige stoffer.
Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfæren.
Transport av farlig gods: ADR, RID, IMDG, IATA.

91252

Ja

Denne informasjon gjelder kun ovennevnte produkt, og behøver ikke nødvendigvis
være gjeldende om produktet brukes sammen med et eller flere andre produkter,
eller som del av en prosess.
Databladet er laget på basis av opplysninger gitt av produsenten. Det er den
enkelte mottakers plikt å sørge for at informasjonen gitt i dette
sikkerhetsdatabladet blir lest og forstått av alle som bruker, behandler eller på
noen måte kommer i kontakt med produktet.

H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

Eye Dam. 1; H318;
Skin Irrit. 2; H315;

Spesielle forholdsregler

Andre relevante opplysninger

VOC

EU-direktiv

Referanser (Lover/Forskrifter)

Deklarasjonsnr.

Vurdering av kjemikaliesikkerhet
er gjennomført

Leverandørens anmerkninger

Liste over relevante H-setninger (i
avsnitt 2 og 3).

Klassifisering i henhold til CLP
(EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]
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STOT SE 3; H335;

3

Line Holaker

49408974

http://www.weber-norge.no

Versjon

Utarbeidet av

NOBB-nr.

URL for teknisk informasjon
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SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og
godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), Annex II-EU

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG AV
SELSKAPET / FORETAKET

1.1. Produktidentifikator

1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det
advares mot

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Produsent

1.4. Nødtelefonnummer

SIKKERHETSDATABLAD

Weber.cal 246 Kalkmaling Våt

10.06.2011

31.05.2015

Weber.cal 246 Kalkmaling Våt

41835236

7040022461505

44580018

Maling

Overflatebehandling av mineralske underlag

Weber - Saint-Gobain Byggevarer AS

Postboks 6211 Etterstad

0603

OSLO

Norway

41 63 50 46

teknisk@weber-norge.no

www.weber-norge.no

NO 940 198 178 MVA

Helle E. Fossheim

Utgitt dato

Revisjonsdato

Kjemikaliets navn

Artikkelnr.

GTIN-nr.

NOBB-nr.

Produktgruppe

Kjemikaliets bruksområde

Firmanavn

Postadresse

Postnr.

Poststed

Land

Telefon

E-post

Hjemmeside

Org. nr.

Kontaktperson
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AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

2.2. Merkingselementer

2.3. Andre farer

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.2. Stoffblandinger

Telefon: 22 59 13 00
Beskrivelse: GIFTINFORMASJONSSENTRALEN

Xi

R37/38, R41

Eye Dam. 1; H318

Skin Irrit. 2; H315

Farepiktogrammer (CLP)

Kalsiumhydroksid 10 - 20 %

Fare

H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett
for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103 Les etiketten før bruk.
P280 Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere
minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett
skyllingen.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P362 Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt.
P302 + P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
P403 + P233 Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.

Produktet reagerer sterkt alkalisk sammen med vann, av denne grunn må hud og
øyne beskyttes.

Massen er sterkt alkalisk og virker irriterende på øyne, hud og slimhinner.

Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold
Kalsiumhydroksid CAS-nr.: 1305-62-0

EC-nr.: 215-137-3
Xi; R37/38,R41
STOT SE3;H335

10 - 20 %

Nødtelefon

Klassifisering i henhold til 67/548/
EEC eller 1999/45/EC

Klassifisering i henhold til CLP
(EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]

Sammensetning på
merkeetiketten

Varselord

Faresetninger

Sikkerhetssetninger

Farebeskrivelse

Andre farer
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AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1. Slokkingsmidler

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

5.3. Råd til brannmannskaper

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

Eye Dam. 1;H318
Skin Irrit. 2;H315

Produktet leveres som pasta (vanndig oppslemming) med liten fare for
støvutvikling.

R-og H-setninger nevnt i pkt. 3 er listet opp i pkt. 16 med fullstendig tekst.

Førstehjelp kan være nødvendig ved svelging, ved sprut i øynene, ved søl på
huden. Ta alltid dette databladet med når du kontakter lege eller ambulanse.

Flytt straks den eksponerte til frisk luft. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

Vask straks tilsølt hud med vann og såpe eller et mildt rengjøringsmiddel. Fjern
øyeblikkelig gjennomfuktede klær og skyll huden med vann. Ved utslett, sår eller
andre hudplager: Kontakt lege og ta med sikkerhetsdatabladet.

Skyll straks med rikelige mengder vann i opp til 45 minutter. Fjern evt.
kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Ikke gni øyet. Kan gi permanent skade
dersom øyet ikke skylles øyeblikkelig med vann. Kontakt lege og ta med
sikkerhetsdatabladet.

Drikk rikelig med vann. Fremkall ikke brekning. Kontakt lege.

Produktet er sterkt alkalisk og kan gi etseskader og kjemiske brannsår. Svelging
av produktet behandles som lutskade. Snarlig og vedvarende skylling er viktig,
også under transport.

Se rådene i pkt. 4.1.

Ikke relevant. Vannspray, pulver eller karbondioksid. Større brann bekjempes best
med alkoholbestandig skumeller vannspray.

Ingen spesielle forholdsregler.

Ingen spesiell brannslukkingsmetode angitt.

Brannslukningstiltak tilpasses omgivelsene.

Beskrivelse av blandingen

Komponentkommentarer

Generelt

Innånding

Hudkontakt

Øyekontakt

Svelging

Informasjon til helsepersonell

Annen informasjon

Egnede slokkingsmidler

Brann- og eksplosjonsfarer

Brannslokkingsmetoder

Annen informasjon
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6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

6.1.1. For ikke-innsatspersonell

6.1.2. For innsatspersonell

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

6.4. Henvisning til andre avsnitt

AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Beskyttelsestiltak

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Unngå kontakt med produktet. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

Bruk nødvendig verneutstyr. Se punkt. 8.

Unngå kontakt ned hud, øyne og klær - bruk egnet verneutstyr (se pkt. 8).

Stopp lekkasje hvis mulig uten risiko. Unngå kontakt med produktet. Sørg for
tilstrekkelig ventilasjon.

Unngå utslipp til avløp, kloakkledninger eller vannløp. Samle opp søl/spill i sand,
jord eller annet egnet absorberende materiale.

Søl demmes og suges opp med sand, jord eller annet ikke-brennbart materiale.
Overføres til beholder for deponering. Oppsamlet materiale leveres i lukkede og
merkede beholdere til godkjent mottaksstasjon.

Benytt ikke beholder av lettmetall.

Oppsamlet materiale lagres på tette, merkede beholdere og behandles som
angitt under seksjon 13.

Det skal være lett tilgang til vann eller nøddusj. Sørg for god ventilasjon. Unngå
søl og kontakt med huden og øynene. Det må ikke spises, drikkes eller røykes
under bruk. Bruk hensiktmessig verneutstyr (se pkt. 8).

Ikke relevant.

Sørg for egnet avtrekksventilasjon ved maskiner og steder hvor det kan dannes
støv. Vask hendene ofte og skift arbeidsklær etter behov.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Lagres i kjølig, tørt og godt ventilert lager og i
lukkede originalbeholdere. Oppbevares frostfritt.

Irriterer luftveiene og huden. Fare for alvorlig øyeskade.

Generelle tiltak

Sikkerhetstiltak for å beskytte
personell

Sikkerhetstiltak for å beskytte
personell

For innsatspersonell

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre
miljø

Metoder for opprydding og
rengjøring

Annen informasjon

Andre anvisninger

Håndtering

Tiltak for å hindre brann

Råd om generell yrkeshygiene

Oppbevaring

Spesielle egenskaper og farer
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Betingelser for sikker oppbevaring

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE

8.1. Kontrollparametrer

8.2. Eksponeringskontroll

Forholdsregler for å hindre eksponering

Åndedrettsvern

Håndvern

Øye- / ansiktsvern

Hudvern

Lagres frostfritt.
Ved oppbevaring som angitt, er holdbarheten opptil 24 måneder.

Komponentnavn Identifikasjon Verdi Norm år
Kalsiumhydroksid CAS-nr.: 1305-62-0

EC-nr.: 215-137-3
8 t. normverdi: 5 mg/m3 Norm år: 2009

Øyeskylleflaske skal være tilgjengelig på arbeidsplassen. Sørg for tilstrekkelig
ventilasjon.

Varselsskilt

Sørg for egnet avtrekksventilasjon ved maskiner og steder hvor det kan dannes
støv.

Ved utilstrekkelig ventilasjon eller hvis det er fare for innånding av støv, må det
brukes egnet åndedrettsvern med partikkelfilter (type P2).

Bruk vernehansker av: Neopren, nitril, polyetylen eller PVC. Andre hansketyper kan
anbefales av hanskeleverandøren.

Ved fare for sprut, bruk godkjente vernebriller eller ansiktsskjerm. Bruk støvtette
vernebriller ved risiko for støvdannelse.

Bruk egnede verneklær for å beskytte mot mulig hudkontakt. Barriere krem bør
brukes på utildekket hud som kan komme i kontakt med mørtelen.

Benytt langarmede verneklær som beskytter mot mulig hudkontakt.

Det anbefales at man vasker seg eller dusjer og deretter bruker en fuktighetskrem
på den eksponerte huden.

Ytterligere informasjon om
lagringsforhold

Begrensning av eksponering på
arbeidsplassen

Tekniske tiltak for å hindre
eksponering

Åndedrettsvern

Håndvern

Øyevern

Annet hudvern enn håndvern

Egnede verneklær

Ytterligere hudbeskyttelsestiltak
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AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

9.2. Andre opplysninger

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

10.2. Kjemisk stabilitet

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

10.4. Forhold som skal unngås

10.5. Uforenlige materialer

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

Annen informasjon

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

Toksikologiske data fra komponenter

Pasta

Diverse farger

Ingen karakteristisk lukt.

Kommentarer: Ikke brennbart.

Kommentarer: Ikke eksplosivt

Kommentarer: Ikke relevant

Fortynnes i vann.

Stabilt.

Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk.

Ingen.

Unngå kontakt med hydrogensulfid, lettmetaller og syrer.

Produktet angriper lettmetall.

Reagerer med lettmetaller og danner hydrogengass.

Kalsiumhydroksid

Type toksisitet: Akutt
Testet effekt: LD50

Tilstandsform

Farge

Lukt

Flammepunkt

Eksplosjonsgrense

Relativ tetthet

Løselighet i vann

Reaktivitet

Stabilitet

Risiko for farlige reaksjoner

Forhold som skal unngås

Materialer som skal unngås

Annen informasjon

Komponent

Akutt giftighet
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Øvrige helsefareopplysninger

Potensielle akutte effekter

Forsinket / repeterende

Kreftfremkallende, arvestoffskadelige og reproduksjonstoksiske

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1. Giftighet

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Eksponeringsvei: Dermal
Verdi: > 2500 mg/kg
Forsøksdyreart: kanin

Type toksisitet: Akutt
Testet effekt: LD50
Eksponeringsvei: Oral
Verdi: > 2000 mg/kg
Forsøksdyreart: rotte

Produktet er alkalisk og kan ved lenger tids eksponering gi etseskader.

Irriterer luftveiene.

Irriterer huden.

Fare for alvorlig øyeskade.

Inntak kan forårsake kraftig irritasjon i munn, spiserør og mage-tarmsystemet.

Langvarig påvirkning kan medføre eksem og kalkallergi.

Ingen kjente.

Ikke kjent.

Ikke kjent.

Ikke kjent.

Ikke kjent.

Produktet forventes ikke å medføre risiko for skadevirkninger i miljøet.
Innblanding av (større mengder) kalk i vann vil imidlertid øke vannets pH-verdi,
noe som kan ha en viss virkning inntil konsentrasjonen i vannet fortynnes.

Kalsiumhydroksid

Verdi: 50,6 mg/l
Testvarighet: 96h
Art: ferskvannsfisk

Verdi: 184,57 mg/l
Testvarighet: 72h

Generelt

Innånding

Hudkontakt

Øyekontakt

Svelging

Allergi

Kroniske effekter

Kreftfremkallende egenskaper,
annen informasjon

Arvestoffskader

Fosterskadelige egenskaper

Reproduksjonsskader

Økotoksisitet

Komponent

Akutt akvatisk fisk

Akutt akvatisk alge

Weber.cal 246 Kalkmaling Våt - Versjon 3 Side 7 av 10

Dette dokumentet er utarbeidet i Publisher (EcoOnline) Revisjonsdato 31.05.2015



12.3. Bioakkumuleringsevne

12.4. Mobilitet i jord

12.5. Resultater av PBT og vPvB vurdering

12.6. Andre skadevirkninger

AVSNITT 13: DISPONERING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

14.1. UN-nummer

14.2. FN-forsendelsesnavn

14.3. Transportfareklasse(r)

14.4. Emballasjegruppe

14.5. Miljøfarer

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket

Art: ferskvannsalger

Kommentarer: Ikke biologisk nedbrytbar.

Bioakkumulerer ikke.

Ikke ansett som miljøfarlig.

Innblanding i vann vil øke vannets pH-verdi og derfor ha en viss virkning på livet i
vann inntil vannet er fortynnet/nøytralisert. Produktet anses ellers ikke å være
giftig mot organismer.

Absorber i vermikulitt eller tørr sand for senere deponering på godkjent fyllplass
for farlig avfall. Beholdere med oppsamlet spill skal være nøye merket med
innhold og faresymbol. Benytt ikke beholder av lettmetall.
Emballasjen skikkelig tømt, er ikke klassifisert som farlig avfall.

Ja

Nei

EAL: 101399 avfall som ikke er spesifisert andre steder

Emballasje kan rengjøres med store mengder vann før den gjenbrukes eller
kastes.

Biologisk nedbrytbarhet

Bioakkumuleringspotensial

Mobilitet

Andre skadevirkninger / annen
informasjon

Egnede metoder til fjerning av
kjemikaliet

Produktet er klassifisert som farlig
avfall

Emballasjen er klassifisert som
farlig avfall

Avfallskode EAL

Annen informasjon
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Andre relevante opplysninger

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet
eller stoffblandingen

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Produktet er ikke underlagt internasjonale forskrifter om transport av farlig gods
(IMDG, IATA, ADR/RID).

Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier
((REACH).

Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier, 16.07.2002 nr.
1139, med endringer.
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). 01.06 2004
nr. 930, med endringer.
Stofflisten: Liste over farlige stoffer.
Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfæren.
Transport av farlig gods: ADR, RID, IMDG, IATA.

307694

Faresymbol

R37/38 Irriterer luftveiene og huden.
R41 Fare for alvorlig øyeskade.

S2 Oppbevares utilgjengelig for barn.
S22 Unngå innånding av støv.
S24/25 Unngå kontakt med huden og øynene.
S26 Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og
kontakt lege.
S36/37/39 Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm.
S46 Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten.

Denne informasjon gjelder kun ovennevnte produkt, og behøver ikke nødvendigvis
være gjeldende om produktet brukes sammen med et eller flere andre produkter,
eller som del av en prosess.
Databladet er laget på basis av opplysninger gitt av produsenten. Det er den
enkelte mottakers plikt å sørge for at informasjonen gitt i dette
sikkerhetsdatabladet blir lest og forstått av alle som bruker, behandler eller på
noen måte kommer i kontakt med produktet.

Skin Irrit. 2; H315;
Eye Dam. 1; H318;

Andre relevante opplysninger

EU-direktiv

Referanser (Lover/Forskrifter)

Kvitteringsnr. fra Produktregisteret

R-setninger

S-setninger

Leverandørens anmerkninger

Klassifisering i henhold til CLP
(EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]
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R37/38 Irriterer luftveiene og huden.
R41 Fare for alvorlig øyeskade.

H318 Gir alvorlig øyeskade.
H315 Irriterer huden.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

Helle E. Fossheim

Liste over relevante R-setninger (i
avsnitt 2 og 3).

Liste over relevante H-setninger (i
avsnitt 2 og 3).

Utarbeidet av
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webercal 246 Kalkmaling Våt

PRODUKTFORDELER
• Tradisjonell kalkmaling våt, klar til bruk 
• Lys- og kalkete pigmenter 
• Til kalkbaserte underlag

PRODUKTBESKRIVELSE
Fabrikkfremstilt mineralsk maling basert på tørrlesket kalk med fingradert hvit dolomitt som fyllstoff. Tradisjonell og godt utprøvd 
maling. Malingen får en slett, matt overflate og kan pigmenteres iht Weber Standard Fargekart. weber.cal 246 er uorganisk, gir en 
levende vakker overflate og beholder kalkpussens spesielle karakter ved renovering. For maling bruker man normalt fyllstoff, ikke 
tilslag.

UNDERLAG
Benyttes på minerlaske underlag av kalkpuss/hydraulisk kalkpuss og svake KC-baserte pusser. Underlaget skal ha enhetlig stru-
kutur og jevnt sug.

weber.cal 246 Kalkmaling Våt kan ikke benyttes på overflater malt med organiske malinger.

PRODUKTSPESIFIKASJON
PR-nummer: 307694

EGENSKAPER

Materialforbruk ca 0,7 kg/m² ved 2 strøk på glatt/slett puss

Utendørs Ja

Inndørs Ja

Vannbehov Ca 1,5 liter pr spann

Bindemiddel Tørrlesket hydratkalk (K)

Tilsetningsstoffer Uorganiske, kalk- og lysekte pigmenter. Konsistens- og 
heftforbedrende.

Fyllstoff Nedknust dolomitt 0-0,25 mm

Forpakning 15 kg spann

BRUKSOMRÅDE
weber.cal 246 er beregnet for maling på kalkpussede fasader eller på svake KC-baserte underlag. Spesielt godt egnet til renove-
ring av eldre fasader. Dampdiffusjonsåpen.

LAGRING
Lagringstiden er minst 24 mnd i plastspann med tett lokk og frostfri oppbevaring.

FORBEHANDLING AV UNDERLAG
Ved rehabilitering skal underlaget rengjøres nøye med forsiktig våt kalkblåsing evt høytrykksvask med stålbørsting avhengig av 
underlagets beskaffenhet. Underlaget skal ha enhetlig struktur og jevnt sug. Forvann underlaget straks innen påføringen starter. 

Oppdatert: 03.07.2019 

Produktdatablad



BLANDING
Tilsett til spannet ytterligere 1,5 liter med vann under kraftig omrøring, i 3-4 minutter med visp og drill el.. Ved maling av større 
flater anbefales det at flere spann gjøres i stand samtidig og blandes i et større kar som er utstyrt med omrører.

NB! Hold konstant vannmengde og samme blandingstid på de ulike blandingene.

PÅFØRING
weber.cal 246 Kalkmaling Våt påføres når pussjiktene under har herdet tilstrekkelig, normalt 2-4 uker. Underlagets sug skal være 
jevnt. Kalkmalingen påføres i to sjikt med bruk av pensel, alternativt sprøytes på. La malingen tørke ordentlig mellom påføringene 
(normalt påfølgende dag). 3 strøk kan være nødvenidg ved lyse og svært mettede nyansler .Dette vil også gi lengre levetid.

Rør opp malingen under arbeidets gang. Det er viktig at strøkene skjer i tynne sjikt (penselstrøk skal ikke være synlige). Unngå 
fargeskjøter i fasadene og påfør malingen i våte skjøter. Avslutt malejobben ved naturlige avgrensninger for å unngå fargeskjol-
der.

ETTERBEHANDLING
Ettervanning skal skje i 3-5 dager, gjerne 2 ganger pr dag. Benytt slange med fintspredende munnstykke. Vannet skal tåkesprøy-
tes på. Unngå rennende vann på fasadene. Benytt gjerne kalkvann som fiksering (lages av weber Kulekalk).

VÆR OPPMERKSOM PÅ
Påføring skal ikke skje når det er fare for temperaturer under +5°C, uten å sette i verk vintertiltak som beskrevet i NS 3420 Kap N. 
Vær oppmerksom på at oppvarming på den kalde årstiden kan gi for rask uttørkning. Fasadene skal føres tilbake til omkringlig-
gende temperatur på en kontrollert måte (unngå temperatursjokk). Frost i fersk mørtel kan gi redusert fasthet (pulverisering).

Kalkutfellinger kan skje om fasaden utsettes for kraftig regn etter ferdigstillelse. Disse hvite utfellingene kan markant misfarge 
fasaden. Dette er et estetisk problem og har ingen ting å si for malingens heftfasthet og livslengde.

PRAKTISKE RÅD
For å forhindre rask utørkning skal fasaden alltid dekkes til. Regntak skal alltid benyttes. Følg ellers retningslinjer i NS 3420 Kap N. 
Vi anbefaler at det settes et prøvefelt før vurdering av farge og underlagets sug.

SIKKERHETSTILTAK
Sammen med fuktighet og vann virker weber.cal 246 Kalkmaling Våt aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg 
på samme måte som andre kalkbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Malingen 
inneholder ingen andre helsefarlige stoffer.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

MILJØANVISNINGER
MILJØGIFTER A20 (MAT 1): 
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på https://www.weber-norge.no/
service-tjenester/miljoe/miljoegiftslisten-a20.html

ANSVARLIG INNKJØP AV MATERIALER, ISO 14001 (MAT 5): 
Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet 
https://www.weber-norge.no/fileadmin/user_upload/Miljoe/KSM/nye_juni_2011/10_-_Miljosert.pdf

ANSVAR
Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående infor-
masjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt 
utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi 
står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

Oppdatert: 03.07.2019 

Saint-Gobain Byggevarer AS
Postboks 6211 Etterstad, 0603 Oslo 

Tel. 04455
info@weber-norge.no 
www.weber-norge.no



Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av
kjemikalier (REACH)

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG AV
SELSKAPET / FORETAKET

1.1. Produktidentifikator

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som
frarådes

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

1.4. Nødtelefonnummer

SIKKERHETSDATABLAD

Weber.cal 249 Kalkmaling

31.10.2005

10.10.2017

Weber.cal 249 Kalkmaling

41504093

7040022491502

Maling

Overflatebehandling av mineralske underlag

Weber - Saint-Gobain Byggevarer AS

Postboks 6211 Etterstad

0603

OSLO

Norway

41 63 50 46

teknisk@weber-norge.no

www.weber-norge.no

NO 940 198 178 MVA

Line Holaker

Telefon: 22 59 13 00
Beskrivelse: GIFTINFORMASJONSSENTRALEN

Utgitt dato

Revisjonsdato

Kjemikaliets navn

Artikkelnr.

GTIN-nr.

Produktgruppe

Kjemikaliets bruksområde

Firmanavn

Postadresse

Postnr.

Poststed

Land

Telefon

E-post

Hjemmeside

Org. nr.

Kontaktperson

Nødtelefon

Weber.cal 249 Kalkmaling - Versjon 6 Side 1 av 10

Dette dokumentet er utarbeidet i Publisher (EcoOnline) Revisjonsdato 10.10.2017

mailto:teknisk@weber-norge.no


AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

2.2. Merkingselementer

2.3. Andre farer

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.2. Stoffblandinger

Farepiktogrammer (CLP)

Kalsiumhydroksid 10 - 25 %

Fare

H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett
for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103 Les etiketten før bruk.
P261 Unngå innånding av støv / røyk / gass / tåke / damp / aerosoler.
P280 Benytt vernehansker / verneklær / vernebriller / ansiktsskjerm.
P301+P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et
GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere
minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett
skyllingen.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P362 Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt.
P501 Innhold / beholder leveres til godkjent avfallshåndtering.

Produktet reagerer sterkt alkalisk sammen med vann, av denne grunn må hud og
øyne beskyttes.

Ved kontakt med fuktighet eller ved tilsetning av vann dannes etsende
kalsiumhydroksidløsning. Massen blir basisk og virker irriterende på øyne, hud og
slimhinner.

Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold
Kalsiumhydroksid CAS-nr.: 1305-62-0

EC-nr.: 215-137-3
STOT SE3;H335
Eye Dam. 1;H318
Skin Irrit. 2;H315

10 - 25 %

Produktet leveres som pasta (vanndig oppslemming) med liten fare for
støvutvikling.

Sammensetning på
merkeetiketten

Varselord

Faresetninger

Sikkerhetssetninger

Generell farebeskrivelse

Andre farer

Beskrivelse av blandingen
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AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1. Slokkingsmidler

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

5.3. Råd til brannmannskaper

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

R-og H-setninger nevnt i pkt. 3 er listet opp i pkt. 16 med fullstendig tekst.

Førstehjelp kan være nødvendig ved svelging, ved sprut i øynene, ved søl på
huden. Ta alltid dette databladet med når du kontakter lege eller ambulanse.

Flytt straks den eksponerte til frisk luft. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

Vask straks tilsølt hud med vann og såpe eller et mildt rengjøringsmiddel. Fjern
øyeblikkelig gjennomfuktede klær og skyll huden med vann. Ved utslett, sår eller
andre hudplager: Kontakt lege og ta med sikkerhetsdatabladet.

Skyll straks med rikelige mengder vann i opp til 45 minutter. Fjern evt.
kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Ved fortsatt irritasjon fortsettes skylling
under transport til sykehus. Ta med sikkerhetsdatabladet.

Drikk rikelig med vann. Fremkall ikke brekning. Kontakt lege.

Produktet er sterkt alkalisk og kan gi etseskader og kjemiske brannsår. Svelging
av produktet behandles som lutskade. Snarlig og vedvarende skylling er viktig,
også under transport.

Se rådene i pkt. 4.1.

CO2, pulver eller spredd vannstråle. Større brann bekjempes best med
alkoholbestandig skum. Slukningsmiddel velges ut fra omgivende brann.

Ingen spesielle forholdsregler.

Ingen spesiell brannslukkingsmetode angitt.

Brannslukningstiltak tilpasses omgivelsene.

Bruk nødvendig verneutstyr. Se punkt. 8. Unngå kontakt med hud, øyne og klær.

Stopp lekkasje hvis mulig uten risiko. Unngå kontakt med produktet. Bruk egnet
verneutstyr (se pkt. 8).

Komponentkommentarer

Generelt

Innånding

Hudkontakt

Øyekontakt

Svelging

Generelle symptomer og
virkninger

Annen informasjon

Egnede slokkingsmidler

Brann- og eksplosjonsfarer

Brannslokkingsmetoder

Annen informasjon

Sikkerhetstiltak for å beskytte
personell

For innsatspersonell
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6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

6.4. Henvisning til andre avsnitt

AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Beskyttelsestiltak

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Betingelser for sikker oppbevaring

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR

8.1. Kontrollparametrer

DNEL / PNEC

Unngå utslipp til avløp, kloakkledninger eller vannløp. Samle opp søl/spill i sand,
jord eller annet egnet absorberende materiale. Evt. spe med mye vann.

Oppsamlet materiale leveres i lukkede og merkede beholdere til godkjent
mottaksstasjon

Benytt ikke beholder av lettmetall.

Informasjon om sikker håndtering, se kapittel 7.
Informasjon om personlig beskyttelsesutstyr, se kapittel 8. Pulver og ikke herdnet
masse behandles som farlig avfall (se pkt. 13).

Det skal være lett tilgang til vann eller nøddusj. Sørg for god ventilasjon. Unngå
søl og kontakt med huden og øynene. Det må ikke spises, drikkes eller røykes
under bruk. Bruk hensiktmessig verneutstyr (se pkt. 8).

Ikke relevant.

Vask hendene ofte og skift arbeidsklær etter behov.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Lagres i kjølig, tørt og godt ventilert lager og i
lukkede originalbeholdere. Oppbevares frostfritt.

Unngå kontakt med hud og øyne.

Oppbevares tørt. Oppbevares i lukket beholder.

Lagres frostfritt.
Ved oppbevaring som angitt, er holdbarheten opptil 24 måneder.

Komponentnavn Identifikasjon Verdi Norm år
Kalsiumhydroksid CAS-nr.: 1305-62-0 8 t. normverdi: 5 mg/m3 Norm år: 2009

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre
miljø

Opprydding

Annen informasjon

Andre anvisninger

Håndtering

Tiltak for å hindre brann

Råd om generell yrkeshygiene

Oppbevaring

Forhold som skal unngås

Krav til lagerrom og beholdere

Ytterligere informasjon om
lagringsforhold
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8.2. Eksponeringskontroll

Forholdsregler for å hindre eksponering

Øye- / ansiktsvern

Håndvern

Kalsiumhydroksid

Gruppe: Konsument
Eksponeringsvei: Langsiktig (gjentatt) - Innånding - Lokal effekt
Verdi: 1 mg/m3

Gruppe: Konsument
Eksponeringsvei: Kortsiktig (akutt) - Innånding - Lokal effekt
Verdi: 4 mg/m3

Eksponeringsvei: Ferskvann
Verdi: 0,49 mg/l

Eksponeringsvei: Jord
Verdi: 1,08 mg/l

Kalsiumkarbonat

Gruppe: Profesjonell
Eksponeringsvei: Langtids, innånding (lokal)
Verdi: 4,26 mg/m³

Gruppe: Konsument
Eksponeringsvei: Langtids, innånding (lokal)
Verdi: 1,06 mg/m³

Varselsskilt

Øyeskylleflaske skal være tilgjengelig på arbeidsplassen. Sørg for tilstrekkelig
ventilasjon.

Normale forsiktighetsregler ved håndtering av kjemikalier skal følges. Unngå
kontakt med mat, drikke eller dyrefôr. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Fjern
umiddelbart tilsølte klær. Hygieniske forhåndsregler: vask hender før det spises,
drikkes eller røykes, og før toalettbesøk. Etter avsluttet arbeid anbefales å bruke
en fetende hudkrem.

Sørg for egnet avtrekksventilasjon ved maskiner og steder hvor det kan dannes
støv.

Ved fare for sprut, bruk godkjente vernebriller eller ansiktsskjerm. Bruk støvtette
vernebriller ved risiko for støvdannelse.

Nitrillimpregnerte bomullshansker Andre hansketyper kan anbefales av
hanskeleverandøren.

Komponent

DNEL

PNEC

Komponent

DNEL

Egnede tekniske tiltak

Instruksjon om tiltak for å hindre
eksponering

Tekniske tiltak for å hindre
eksponering

Nødvendige egenskaper

Egnede hansker
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Hudvern

Åndedrettsvern

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

9.2. Andre opplysninger

Fysikalske farer

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

10.2. Kjemisk stabilitet

Neopren, nitril, polyetylen eller PVC

Benytt langarmede verneklær som beskytter mot mulig hudkontakt.

Barriere krem bør brukes på utildekket hud som kan komme i kontakt med
malingen. Det anbefales at man vasker seg eller dusjer og deretter bruker en
fuktighetskrem på den eksponerte huden.

Ved utilstrekkelig ventilasjon eller hvis det er fare for innånding av støv, må det
brukes egnet åndedrettsvern med partikkelfilter (type P2).

Pasta

Diverse farger

Ingen karakteristisk lukt.

Status: I løsning
Verdi: 12 - 13

Verdi: 0 °C

Verdi: 100 °C

Kommentarer: Ikke brennbart.

Kommentarer: Ikke eksplosivt

Kommentarer: Ikke relevant

Verdi: ~ 1650 kg/m3

Kommentarer: Fortynnes i vann.

Verdi: 0,00 %

Stabilt.

Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk.

Egnede materialer

Egnede verneklær

Ytterligere hudbeskyttelsestiltak

Oppgaver som trenger
åndedrettsvern

Tilstandsform

Farge

Lukt

pH

Smeltepunkt /
smeltepunktintervall

Kokepunkt / kokepunktintervall

Flammepunkt

Eksplosjonsgrense

Relativ tetthet

Bulktetthet

Løslighet

Innhold av VOC

Reaktivitet

Stabilitet
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10.3. Risiko for farlige reaksjoner

10.4. Forhold som skal unngås

10.5. Uforenlige materialer

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

Annen informasjon

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

Øvrige helsefareopplysninger

Ingen.

Unngå kontakt med hydrogensulfid, lettmetaller og syrer.

Produktet angriper lettmetall.

Reagerer med lettmetaller og danner hydrogengass.

Kalsiumhydroksid

Type toksisitet: Akutt
Testet effekt: LD50
Eksponeringsvei: Oral
Verdi: 7340 mg/kg
Forsøksdyreart: rotte

Type toksisitet: Akutt
Testet effekt: LD50
Eksponeringsvei: Dermal
Verdi: > 2500 mg/kg
Forsøksdyreart: kanin

Kalsiumkarbonat

Testet effekt: LD50
Eksponeringsvei: Oral
Verdi: > 2000 mg/kg
Forsøksdyreart: Rotte

Testet effekt: LD50
Eksponeringsvei: Dermal
Verdi: > 2000 mg/kg
Forsøksdyreart: Rotte

Produktet er alkalisk og kan ved lenger tids eksponering gi etseskader.

Irriterer luftveiene.

Irriterer huden.

Fare for alvorlig øyeskade.

Risiko for farlige reaksjoner

Forhold som skal unngås

Materialer som skal unngås

Annen informasjon

Komponent

Akutt giftighet

Komponent

Akutt giftighet

Generelt

Innånding

Hudkontakt

Øyekontakt
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AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1. Giftighet

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

12.3. Bioakkumuleringsevne

12.4. Mobilitet i jord

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

12.6. Andre skadevirkninger

Stoffet virker irriterende på slimhinnen og kan eventuelt gi magesmerter og
etseskader ved svelging.

Langvarig påvirkning kan medføre eksem og kalkallergi.

Ikke kjent.

Ikke kjent.

Ikke kjent.

Kalsiumhydroksid

Verdi: 160 mg/l
Testvarighet: 96h
Art: ferskvannsfisk

Kalsiumhydroksid

Verdi: 184,57 mg/l
Testvarighet: 72h
Art: ferskvannsalger

Kalsiumkarbonat

Verdi: 14 mg/l
Effektdose konsentrasjon: EC50
Eksponeringstid: 72 time(r)

Kalsiumhydroksid

Verdi: 49,1 mg/l
Testvarighet: 48h
Art: Daphnia magna

Produktet forventes ikke å medføre risiko for skadevirkninger i miljøet.
Innblanding av (større mengder) kalk i vann vil imidlertid øke vannets pH-verdi,
noe som kan ha en viss virkning inntil konsentrasjonen i vannet fortynnes.

Kommentarer: Ikke biologisk nedbrytbar.

Bioakkumulerer ikke.

Ikke ansett som miljøfarlig.

Svelging

Allergi

Arvestoffskader

Kreftfremkallende egenskaper,
annen informasjon

Reproduksjonsskader

Komponent

Akutt akvatisk fisk

Komponent

Akutt akvatisk alge

Komponent

Akutt akvatisk alge

Komponent

Akutt akvatisk Daphnia

Økotoksisitet

Biologisk nedbrytbarhet

Bioakkumuleringspotensial

Mobilitet
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AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

14.1. FN-nummer

14.2. FN-forsendelsesnavn

14.3. Transportfareklasse(r)

14.4. Emballasjegruppe

14.5. Miljøfarer

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket

Andre relevante opplysninger

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK

15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet
eller stoffblandingen

Innblanding i vann vil øke vannets pH-verdi og derfor ha en viss virkning på livet i
vann inntil vannet er fortynnet/nøytralisert. Produktet anses ellers ikke å være
giftig mot organismer.

Absorber i vermikulitt eller tørr sand for senere deponering på godkjent fyllplass
for farlig avfall. Beholdere med oppsamlet spill skal være nøye merket med
innhold og faresymbol. Benytt ikke beholder av lettmetall.
Emballasjen skikkelig tømt, er ikke klassifisert som farlig avfall.

Avfallskode EAL: 101304 avfall fra kalsinering og lesking av kalk
Klassifisert som farlig avfall: Ja

Avfallskode EAL: 101399 avfall som ikke er spesifisert andre steder

Avfallskode EAL: 150102 emballasje av plast
Klassifisert som farlig avfall: Nei

Emballasje kan rengjøres med store mengder vann før den gjenbrukes eller
kastes.

Produktet er ikke underlagt internasjonale forskrifter om transport av farlig gods
(IMDG, IATA, ADR/RID).

VOC vekt %: 0,00

Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier
((REACH).

Andre skadevirkninger / annen
informasjon

Egnede metoder til fjerning av
kjemikaliet

Avfallskode EAL

EAL Emballasje

Annen informasjon

Andre relevante opplysninger

VOC

EU-direktiv
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15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier, 16.07.2002 nr.
1139, med endringer. Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall
(avfallsforskriften). 01.06 2004 nr. 930, med endringer. Stofflisten: Liste over
farlige stoffer. Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfæren.
Transport av farlig gods: ADR, RID, IMDG, IATA.

85574

Nei

Denne informasjon gjelder kun ovennevnte produkt, og behøver ikke nødvendigvis
være gjeldende om produktet brukes sammen med et eller flere andre produkter,
eller som del av en prosess. Databladet er laget på basis av opplysninger gitt av
produsenten. Det er den enkelte mottakers plikt å sørge for at informasjonen gitt i
dette sikkerhetsdatabladet blir lest og forstått av alle som bruker, behandler eller
på noen måte kommer i kontakt med produktet.

H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

6

Line Holaker

23817513

http://www.weber-norge.no

Referanser (Lover/Forskrifter)

Deklarasjonsnr.

Vurdering av kjemikaliesikkerhet
er gjennomført

Leverandørens anmerkninger

Liste over relevante H-setninger (i
avsnitt 2 og 3).

Versjon

Utarbeidet av

NOBB-nr.

URL for teknisk informasjon
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webercal 249 Kalkmaling

PRODUKTFORDELER
• Basert på hydratkalk, uten tilsetningsstoff 
• Våt maling, ferdig pigmentert 
• Dampdiffusjonsåpen og uorganisk

PRODUKTBESKRIVELSE
weber.cal 249 Kalkmaling er en fabrikkfremstilt pussfarge basert på tørrlesket kalk med fingradert hvit dolomitt som fyllstoff. 
Malingen (våt) spes med vann på arbeidsplassen. weber.cal 249 Kalkmaling har samme egenskaper som kalkpusser, og er derfor 
velegnet til rehabilitering av kalkpussede fasader og murkirker. Bindemiddlet tilfredsstiller kravene i NS-EN 459-1. 
Dampdiffusjonsåpen. Uorganisk. weber.cal 249 Kalkmaling er helt åpen, hvilket innebærer at veggens fuktegenskaper ikke for-
andres. Riktig utført reagerer weber.cal 249 Kalkmaling med underliggende kalkpuss/-farge. Risikoen for frostsprengninger og 
avskallinger på grunn av innestengt fukt er derfor minimal.

UNDERLAG
Underlaget skal være kalkpuss/kalkfarge evt. hydraulisk kalkpuss eller svak KC-puss. Suget skal være jevnt og strukturen ensartet. 
weber.cal 249 Kalkmaling kan ikke benyttes på overflater malt med olje-, alkyd-, latex eller andre organiske farger.

PRODUKTSPESIFIKASJON
PR-nummer: 85574

EGENSKAPER

Materialforbruk 0,7-1,0 kg pr. m²  (kosting, ved 2 behandlinger på slett puss)

Påføringstemperatur Malingen skal ikke påføres ved temperaturer under +5 °C eller 
ved fare for regn uten tildekking.

Vannbehov Ca. 2 liter pr. spann

Bindemiddel Kalk (K)

Forpakning 15 kg

Tilsetningsstoff Uorganiske, lys- og kalkekte pigmenter.

FORBEHANDLING AV UNDERLAG
Ved rehabilitering rengjøres underlaget nøye ved børsting, spyling eller våtsandblåsing, avhengig av underlagets tilstand. Evt. 
feilaktig utførte reparasjoner fjernes. Skader repareres med weber.cal 148 Hydraulisk kalkmørtel, alt. weber.cal K-100, avhengig 
av skadens omfang. Underlaget skal forvannes moderat, benytt slange med finspredermunnstykke, vannet skal ikke renne ned 
langs fasaden. Underlagets sug skal være jevnt. Evt. reparasjoner skal ha tørket. Stryk disse med ett strøk maling før overflaten 
behandles i sin helhet.

BLANDING
Tilsett til et spann weber.cal 249 Kalkmaling ytterligere ca. 2 liter vann under kraftig omrøring 3-4 minutter med mørtelpropell el-
ler visp og drill. Ved maling av større overflater bør flere satser forberedes samtidig og blandes i et større kar utstyrt med om-
rører. På den måten unngår man nyanseforskjeller. Det er viktig at vannmengde og blandingstid er absolutt likt i de ulike satsene 
for å unngå nyanseavvik.

Oppdatert: 03.07.2019 

Produktdatablad



PÅFØRING
weber.cal 249 Kalkmaling påføres med pensel til full dekk, hvilket normalt oppnås med to strøk. Ved sterkt eller ujevnt sugende 
underlag, lyse farger eller mettede nyanser kan ytterligere behandling være nødvendig. Rør i fargen mens arbeidet pågår. Det er 
viktig at all påføring skjer i tynne og jevne sjikt, og at hvert sjikt får tørke ut før neste strøk påføres. Ved lengre tidsintervall mellom 
strøkene kan det være nødvendig med vanning, benytt slange med finspredermunnstykke. weber.cal 249 Kalkmaling skal tørke 
ordentlig mellom behandlingene. Ved mettede nyanser kan det være påkrevet med en tredje behandling. Unngå skjøter i fasa-
den. Avled regnvannet fra taket. Beskytt fasaden med tak fra f.eks. presenning som dras et stykke ned på stillaset.

ETTERBEHANDLING
Den ferdige overflaten ettervannes 1-2 ganger pr. dag og holdes fuktig i minst 7 døgn. Benytt slange med finspredende munn-
stykke. Unngå å spyle slik at vannet renner langs fasaden. Benytt gjerne kalkvann som fiksering (lages av weber Kulekalk).

VÆR OPPMERKSOM PÅ
weber.cal 249 Kalkmaling leveres i 99 standardfarger, se weber-norge.no, evt. i Weber standard fargevifte. På ferdig fasade kan 
farge variere fra fargeprøver av flere årsaker, bl.a. underlagets egenskaper, arbeidsmetoder, struktur etc. Det anbefales at det 
gjøres en prøve på fasaden.

Avled regnvann fra taket. weber.cal 249 Kalkmaling skal ikke påføres ved temperaturer i luft og underlag under +5°, eller ved 
kraftig regn, se retningslinjer i NS 3420 Kap N for vinterarbeider og krav til tildekking. weber.cal 249 har en lang herdetid og herder 
kun med tilgang til CO2 fra luften. Herdetiden er derfor avhengig av luftens temperaturer og fuktighet. Frost i fersk maling kan gi 
redusert fasthet (pulverisering).

SIKKERHETSTILTAK
Sammen med fuktighet og vann virker weber.cal 249 Kalkmaling aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på 
samme måte som andre kalkbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Malingen inne-
holder ingen andre helsefarlige stoffer.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

MILJØANVISNINGER
MILJØGIFTER A20 (MAT 1): 
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på https://www.weber-norge.no/
service-tjenester/miljoe/miljoegiftslisten-a20.html

ANSVARLIG INNKJØP AV MATERIALER, ISO 14001 (MAT 5): 
Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet 
https://www.weber-norge.no/fileadmin/user_upload/Miljoe/KSM/nye_juni_2011/10_-_Miljosert.pdf

ANSVAR
Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående infor-
masjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt 
utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi 
står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

Oppdatert: 03.07.2019 

Saint-Gobain Byggevarer AS
Postboks 6211 Etterstad, 0603 Oslo 

Tel. 04455
info@weber-norge.no 
www.weber-norge.no



webercal 242 CD-maling

PRODUKTFORDELER
• Basert på hydraulisk kalk 
• Naturlig, matt overflate 
• Dampdiffusjonsåpen

PRODUKTBESKRIVELSE
weber.cal 242 CD-maling er en mineralsk maling egnet for KC- eller kalkbaserte pussfasader. Dette er en uorganisk maling basert 
på kalk, NHL og med fingradert hvit dolomitt som tilslag samt pigment. weber.cal  242 CD-maling har derfor en helt åpen karak-
ter og har en unik oppbygging som gir svært god og jevn farge uten risiko for utfellinger, under forutsetning at man følger anvis-
ningene under avsnittet Påføring. Bindemidlene tilfredsstiller NS-EN 459-1.

UNDERLAG
weber.cal 242 CD-maling kan med fordel benyttes på de fleste typer av mineralsk puss. Malingen anbefales imidlertid ikke 
på overflater av betong og sementpuss. weber.cal 242 CD-maling må ikke påføres overflater malt med olje, alkyd, latex eller 
andre typer organiske malinger.

PRODUKTSPESIFIKASJON
PR-nummer: 85557

EGENSKAPER

Materialforbruk 0,6 kg pr m2 (kosting, 2 strøk) 
0,8 kg pr m2 (sprøyting, 2 strøk)

Tilsetningsstoff Uorganisk mineralske pigmenter

Forpakning 20 kg sekk

Vannbehov 18 liter pr. sekk

Bindemiddel Hydraulisk kalk (Kh/NHL) og hydratkalk (K) 
Tilslag Knust dolomitt, 0-0,25 mm

Farge

weber.cal 242 CD-maling leveres i 99 standardfarger i ht 
Weber Fargekart. Andre farger på forspørsel. På ferdig 
fasade kan resultatet variere fra fargeprøver av flere 
årsaker; underlagets egenskaper, arbeidsmetoder, struktur 
etc. Vi anbefaler at det gjøres en prøve på fasaden.

BRUKSOMRÅDE
weber.cal 242 CD-maling har en unik oppbygging som har meget bra egenskaper. Den har lang brukstid og god dekkevne, noe 
som gir svært gode arbeidsegenskaper ved påføring. weber.cal 242 CD-maling skal kun blandes med vann for å få en bruksfer-
dig maling.

FORBEHANDLING AV UNDERLAG
Påse at underlaget har en jevn og enhetlig struktur og at suget er jevnt over hele fasadens overflate. Ved renovering rengjøres 
underlaget nøye med spyling eller våtsandblåsing. Underlaget forvannes lett med finspredende munnstykke. Eventuelle repara-
sjoner skal etter tørk behandles med en forstrykning med weber.cal 242 CD-maling.

Oppdatert: 03.07.2019 

Produktdatablad



BLANDING
Bland med ca. 18 liter vann i 3-4 minutter med visp og drill eller en liten hurtigblander. Det er viktig at vannmengde og blandings-
tid er likt for de ulike satsene, da man ellers vil få nyanseavvik.

PÅFØRING
Ved påføring og under herdetiden skal temperaturen i vegg og luft være minimum +5;C. weber.cal 242 CD-maling påføres i 2-3 
strøk med kost eller sprøyte. Mettende farger og lyse farger krever 3 strøk. 3 strøk gir redusert vedlikeholsfrekvens (økt levetid). 
weber.cal 242 CD-maling skal tørke mellom strøkene. Planlegg malingen slik at skjøter unngås. Behandle en hel overflate innenfor 
naturlige avgrensinger uten avbrudd.

ETTERBEHANDLING
Den ferdige overflaten ettervannes forsiktig og holdes fuktig i minst 5-7 døgn. Benytt slange med finspredende munnstykke.

VÆR OPPMERKSOM PÅ
Dersom fasaden utsettes for kraftig regn før pussen har herdet ferdig, kan kalkutslag inntreffe. Disse hvite utfellinger kan misfar-
ge fasadene kraftig. Dette er estetisk problem, og har ingenting med pussens holdfasthet og livslengde å gjøre. På ferdig fasade 
kan fargen variere fra fargeprøve avhengig av underlagets egenskaper. Vi anbefaler at det gjøres en prøve på fasaden.

PRAKTISKE RÅD
Avled regnvannet fra taket. Avgrensede fasademateriell skal tildekkes grundig. Etterrengjøring må utføres innen weber.cal 242 
CD-maling herder. All redskap rengjøres med vann før malingen herder. Beskytt stillaser med tak fra for eksempel presenning 
som dras ned et stykke på stillaset. Se også NS 3420 kap N for påføring ved temperaturer under +5 °C.

Kalkarbeider skal stå frostfritt i minimum 4 uker, inntil 4 månder. Frostskader i fersk mørtel kan gi redusert fasthet (pulverisering).

SIKKERHETSTILTAK
Sammen med fuktighet og vann virker weber.cal 242 CD-maling aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på 
samme måte som andre kalkbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. weber.cal 242 
CD-maling inneholder ingen andre helsefarlige stoffer.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

MILJØANVISNINGER
EMISJONSDOKUMENTASJON (HEA 9): 
I henhold til BREEAM-NOR tabell 5-5 kreves det ikke emisjonsdokumentasjon for dette produktet

MILJØGIFTER A20 (MAT 1): 
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på https://www.weber-norge.no/
service-tjenester/miljoe/miljoegiftslisten-a20.html

ANSVARLIG INNKJØP AV MATERIALER, ISO 14001 (MAT 5): 
Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet 
https://www.weber-norge.no/fileadmin/user_upload/Miljoe/KSM/nye_juni_2011/10_-_Miljosert.pdf

ANSVAR
Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående infor-
masjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt 
utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi 
står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

Oppdatert: 03.07.2019 

Saint-Gobain Byggevarer AS
Postboks 6211 Etterstad, 0603 Oslo 

Tel. 04455
info@weber-norge.no 
www.weber-norge.no



Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av
kjemikalier (REACH)

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG AV
SELSKAPET / FORETAKET

1.1. Produktidentifikator

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som
frarådes

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

1.4. Nødtelefonnummer

SIKKERHETSDATABLAD

webercal 242 CD-maling

31.10.2005

25.06.2018

webercal 242 CD-maling

41504051

7040022342507

Tørrmørtel

Puss

Weber - Saint-Gobain Byggevarer AS

Postboks 6211 Etterstad

0603

OSLO

Norway

41 63 50 46

teknisk@weber-norge.no

www.weber-norge.no

NO 940 198 178 MVA

Line Holaker

Telefon: 22 59 13 00
Beskrivelse: GIFTINFORMASJONSSENTRALEN

Utgitt dato

Revisjonsdato

Kjemikaliets navn

Artikkelnr.

GTIN-nr.

Produktgruppe

Kjemikaliets bruksområde

Firmanavn

Postadresse

Postnr.

Poststed

Land

Telefon

E-post

Hjemmeside

Org. nr.

Kontaktperson

Nødtelefon
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AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

2.2. Merkingselementer

2.3. Andre farer

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.2. Stoffblandinger

Farepiktogrammer (CLP)

Kalsiumhydroksid 25 - 50 %

Fare

H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett
for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103 Les etiketten før bruk.
P261 Unngå innånding av støv / røyk / gass / tåke / damp / aerosoler.
P280 Benytt vernehansker / verneklær / vernebriller / ansiktsskjerm.
P301+P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et
GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere
minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett
skyllingen.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P362 Tilsølte klær må fjernes.
P501 Innhold / beholder leveres til godkjent avfallshåndtering.

Inneholder ikke PBT/vPvB-stoffer.

Produktet reagerer sterkt alkalisk sammen med vann, av denne grunn må hud og
øyne beskyttes.

I kontakt med fuktighet eller ved tilsetning av vann dannes etsende
kalsiumhydroksidløsning som er basisk og virker etsende på øyne og irriterende
på hud og slimhinner.

Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold
Kalsiumhydroksid CAS-nr.: 1305-62-0

EC-nr.: 215-137-3
STOT SE3;H335
Eye Dam. 1;H318
Skin Irrit. 2;H315

25 - 50 %

R-og H-setninger nevnt i pkt. 3 er listet opp i pkt. 16 med fullstendig tekst.

Sammensetning på
merkeetiketten

Varselord

Faresetninger

Sikkerhetssetninger

PBT / vPvB

Generell farebeskrivelse

Andre farer

Komponentkommentarer
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AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1. Slokkingsmidler

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

5.3. Råd til brannmannskaper

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Førstehjelp kan være nødvendig ved svelging, ved sprut i øynene, ved søl på
huden. Ta alltid dette databladet med når du kontakter lege eller ambulanse.
Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt.

Flytt straks den eksponerte til frisk luft. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

Vask straks tilsølt hud med vann og såpe eller et mildt rengjøringsmiddel. Fjern
øyeblikkelig gjennomfuktede klær og skyll huden med vann. Ved utslett, sår eller
andre hudplager: Kontakt lege og ta med sikkerhetsdatabladet.

Skyll straks med rikelige mengder vann i opp til 45 minutter. Fjern evt.
kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Ved fortsatt irritasjon fortsettes skylling
under transport til sykehus. Ta med sikkerhetsdatabladet. Ved tilsetning av vann
dannes en masse som vil kunne virke etsende på øyet. Søk legehjelp
umiddelbart.

VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. Drikk rikelig med vann.
Kontakt lege.

I kontakt med fuktighet eller ved tilsetning av vann dannes etsende
kalsiumhydroksidløsning som er basisk og virker etsende på øyne og irriterende
på hud og slimhinner. Støv og sand kan rispe og irritere øynene.

Se rådene i pkt. 4.1.

Slukningsmiddel velges ut fra omgivende brann.

Ingen spesielle forholdsregler. Produktet er ikke brennbart.

Ingen spesiell brannslukkingsmetode angitt.

Brannslukningstiltak tilpasses omgivelsene.

Unngå støvdannelse og spredning av støv. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

Bruk nødvendig verneutstyr. Unngå støvdannelse og spredning av støv. Unngå
innånding av støv - sørg for tilstrekkelig lufting eller passende åndedrettsvern (se

Generelt

Innånding

Hudkontakt

Øyekontakt

Svelging

Generelle symptomer og
virkninger

Annen informasjon

Egnede slokkingsmidler

Brann- og eksplosjonsfarer

Brannslokkingsmetoder

Annen informasjon

Generelle tiltak

Sikkerhetstiltak for å beskytte
personell
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6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

6.4. Henvisning til andre avsnitt

AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Beskyttelsestiltak

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Betingelser for sikker oppbevaring

pkt. 8). Unngå kontakt med hud, øyne og klær.

Reduser støving til et minimum. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå
innånding av støv – sørg for tilstrekkelig lufting eller passende åndedrettsvern
(se pkt. 8). I kontakt med fuktighet eller ved tilsetning av vann dannes etsende
kalsiumhydroksidløsning som er basisk og virker etsende på øyne og irriterende
på hud og slimhinner. Bruk egnet verneutstyr (se pkt. 8)

Unngå utslipp til avløp, kloakkledninger eller vannløp. Unngå spredning av støv og
forurensede materialer.

Bevar og fjern spill i tørr tilstand om mulig. Oppsamlet materiale kan blandes
med vann for herding. Herdet produkt fjernes mekanisk. Bruk godkjent industriell
støvsuger for fjerning av pulver.

Informasjon om sikker håndtering, se kapittel 7.
Informasjon om personlig beskyttelsesutstyr, se kapittel 8. Pulver og ikke herdnet
masse behandles som farlig avfall (se pkt. 13).

Unngå håndtering som fører til støvdannelse. Sørg for god ventilasjon. Unngå
innånding av støv og kontakt med hud og øyne. Bruk hensiktmessig verneutstyr
(se pkt. 8).

Ikke relevant.

Sørg for at produktet ikke trenger ned i grunnvannet, vassdrag, kloakk eller avløp.

Sørg for egnet avtrekksventilasjon ved maskiner og steder hvor det kan dannes
støv. Vask hendene ofte og skift arbeidsklær etter behov.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Papirsekker lagres slik at de ikke kan revne.
Lagres tørt, avskilt fra syrer.

I kontakt med fuktighet eller ved tilsetning av vann dannes etsende
kalsiumhydroksidløsning som er basisk og virker etsende på øyne og irriterende
på hud og slimhinner.

Oppbevares tørt i lukket originalemballasje.

Lagres tørt. Ved oppbevaring som angitt, er holdbarheten 12 måneder.

For innsatspersonell

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre
miljø

Opprydding

Andre anvisninger

Håndtering

Tiltak for å hindre brann

Tiltak for å beskytte miljøet

Råd om generell yrkeshygiene

Oppbevaring

Forhold som skal unngås

Krav til lagerrom og beholdere

Ytterligere informasjon om
lagringsforhold
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7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR

8.1. Kontrollparametrer

DNEL / PNEC

8.2. Eksponeringskontroll

Forholdsregler for å hindre eksponering

Øye- / ansiktsvern

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Komponentnavn Identifikasjon Verdi Norm år
Kalsiumhydroksid CAS-nr.: 1305-62-0 8 t. normverdi: 5 mg/m3 Norm år: 2009
Totalstøv 8 t. normverdi: 10 mg/m3 Norm år: 2009
Respirabelt støv 8 t. normverdi: 5 mg/m3 Norm år: 2009

Kalsiumhydroksid

Gruppe: Konsument
Eksponeringsvei: Langsiktig (gjentatt) - Innånding - Lokal effekt
Verdi: 1 mg/m3

Gruppe: Konsument
Eksponeringsvei: Kortsiktig (akutt) - Innånding - Lokal effekt
Verdi: 4 mg/m3

Eksponeringsvei: Ferskvann
Verdi: 0,49 mg/l

Eksponeringsvei: Jord
Verdi: 1,08 mg/l

Varselsskilt

Øyeskylleflaske skal være tilgjengelig på arbeidsplassen. Sørg for tilstrekkelig
ventilasjon.

Normale forsiktighetsregler ved håndtering av kjemikalier skal følges. Unngå
kontakt med mat, drikke eller dyrefôr. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Fjern
umiddelbart tilsølte klær. Hygieniske forhåndsregler: vask hender før det spises,
drikkes eller røykes, og før toalettbesøk. Etter avsluttet arbeid anbefales å bruke
en fetende hudkrem.

Sørg for egnet avtrekksventilasjon ved maskiner og steder hvor det kan dannes
støv.

Ved fare for sprut, bruk godkjente vernebriller eller ansiktsskjerm. Bruk støvtette
vernebriller ved risiko for støvdannelse.

Anbefalinger

Komponent

DNEL

PNEC

Egnede tekniske tiltak

Instruksjon om tiltak for å hindre
eksponering

Tekniske tiltak for å hindre
eksponering

Nødvendige egenskaper
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Håndvern

Hudvern

Åndedrettsvern

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

9.2. Andre opplysninger

Fysikalske farer

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

Nitrillimpregnerte bomullshansker Andre hansketyper kan anbefales av
hanskeleverandøren.

Neopren, nitril, polyetylen eller PVC

Kommentarer: Eksakt gjennomtrengningstid bestemmes av
vernehanskeleverandøren og må tas med i betraktningen,

Benytt langarmede verneklær som beskytter mot mulig hudkontakt. I kontakt
med våt mørtel bør det brukes vanntette klær og støvler.

Barriere krem bør brukes på utildekket hud som kan komme i kontakt med
mørtelen. Det anbefales at man vasker seg eller dusjer og deretter bruker en
fuktighetskrem på den eksponerte huden.

Ved utilstrekkelig ventilasjon eller hvis det er fare for innånding av støv, må det
brukes egnet åndedrettsvern med partikkelfilter (type P3).

Pulver

Diverse farger

Ingen karakteristisk lukt.

Status: I løsning
Kommentarer: Alkalisk

Kommentarer: Ikke relevant

Kommentarer: Ikke relevant

Kommentarer: Ikke brennbart.

Kommentarer: Ikke eksplosivt

Kommentarer: Ikke relevant

Verdi: 1650 kg/m³

Kommentarer: Herder i vann.

Verdi: 0,00 %

Reagerer (herder)

Egnede hansker

Egnede materialer

Gjennomtrengningstid

Egnede verneklær

Ytterligere hudbeskyttelsestiltak

Oppgaver som trenger
åndedrettsvern

Tilstandsform

Farge

Lukt

pH

Smeltepunkt /
smeltepunktintervall

Kokepunkt / kokepunktintervall

Flammepunkt

Eksplosjonsgrense

Relativ tetthet

Bulktetthet

Løslighet

Innhold av VOC

Vannreaktivitet
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10.1. Reaktivitet

10.2. Kjemisk stabilitet

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

10.4. Forhold som skal unngås

10.5. Uforenlige materialer

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

Øvrige helsefareopplysninger

Reagerer med vann og herder.

Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk.

Reagerer med lettmetaller hvis fuktighet er til stede, under dannelse av hydrogen.

Holdes borte fra fuktighet.

Lagres avskilt fra syrer.

Ingen under normale forhold.

Kalsiumhydroksid

Type toksisitet: Akutt
Testet effekt: LD50
Eksponeringsvei: Oral
Verdi: 7340 mg/kg
Forsøksdyreart: rotte

Type toksisitet: Akutt
Testet effekt: LD50
Eksponeringsvei: Dermal
Verdi: > 2500 mg/kg
Forsøksdyreart: kanin

Støv fra produktet er kvartsholdig. Ved kontakt med vann dannes
kalsiumhydroksid, som er etsende.

Irriterer luftveiene.

Våt mørtel virker irriterende på huden.

Fare for alvorlig øyeskade.

Stoffet virker irriterende på slimhinnen og kan eventuelt gi magesmerter ved
svelging.

Hyppig innånding av støv over lengre tid øker faren for å utvikle lungesykdommer.

Reaktivitet

Stabilitet

Risiko for farlige reaksjoner

Forhold som skal unngås

Materialer som skal unngås

Farlige spaltningsprodukter

Komponent

Akutt giftighet

Generelt

Innånding

Hudkontakt

Øyekontakt

Svelging

Allergi
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AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1. Giftighet

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

12.3. Bioakkumuleringsevne

12.4. Mobilitet i jord

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

12.6. Andre skadevirkninger

AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

Ikke kjent.

Ikke kjent.

Ikke kjent.

Kalsiumhydroksid

Verdi: 160 mg/l
Testvarighet: 96h
Art: ferskvannsfisk

Kalsiumhydroksid

Verdi: 184,57 mg/l
Testvarighet: 72h
Art: ferskvannsalger

Kalsiumhydroksid

Verdi: 49,1 mg/l
Testvarighet: 48h
Art: Daphnia magna

Produktet forventes ikke å medføre risiko for skadevirkninger i miljøet.
Innblanding av (større mengder) kalk i vann vil imidlertid øke vannets pH-verdi,
noe som kan ha en viss virkning inntil konsentrasjonen i vannet fortynnes. Sørg
for at produktet ikke trenger ned i grunnvannet, vassdrag, kloakk eller avløp.

Kommentarer: Ikke biologisk nedbrytbar.

Bioakkumulerer ikke.

Ikke ansett som miljøfarlig.

Inneholder ikke PBT/vPvB stoffer.

Innblanding i vann vil øke vannets pH-verdi og derfor ha en viss virkning på livet i
vann inntil vannet er fortynnet/nøytralisert. Produktet anses ellers ikke å være
giftig mot organismer.

Arvestoffskader

Kreftfremkallende egenskaper,
annen informasjon

Reproduksjonsskader

Komponent

Akutt akvatisk fisk

Komponent

Akutt akvatisk alge

Komponent

Akutt akvatisk Daphnia

Økotoksisitet

Biologisk nedbrytbarhet

Bioakkumuleringspotensial

Mobilitet

PBT vurderingsresultat

Andre skadevirkninger / annen
informasjon
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13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

14.1. FN-nummer

14.2. FN-forsendelsesnavn

14.3. Transportfareklasse(r)

14.4. Emballasjegruppe

14.5. Miljøfarer

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Tørt materiale feies eller støvsuges opp. Unngå støvdannelse. Tørt pulver kan
anvendes/gjenvinnes som mørtel eller tilsettes vann for herding.
Rester av pulver klassifiseres som farlig avfall.
Herdet materiale er inaktivt og ikke klassifisert som farlig avfall. Det kan
avhendes som byggavfall til deponering eller gjenvinning.
Emballasjen skikkelig tømt, er ikke klassifisert som farlig avfall.
Ved tilsetning av vann vil produktet herde etter 5 til 6 timer og kan da deponeres
som ufarlig byggeavfall. Mulig avfallskode: 17 09 04.
Papirsekker: EAL 150106 Plastsekker: EAL 150102

Avfallskode EAL: 101399 avfall som ikke er spesifisert andre steder
Klassifisert som farlig avfall: Ja

Avfallskode EAL: 170904 annet blandet avfall fra bygge- og rivingsarbeid enn det
nevnt i 17 09 01, 17 09 02 og 17 09 03
Klassifisert som farlig avfall: Nei

Avfallskode EAL: 150106 blandet emballasje
Klassifisert som farlig avfall: Nei

Avfallskode EAL: 150102 emballasje av plast
Klassifisert som farlig avfall: Nei

Tørt pulver kan anvendes/gjenvinnes som mørtel eller tilsettes vann for herding.
Herdet materiale er inaktivt og ikke klassifisert som farlig avfall. (EAL: 170904)

Nei

Utgår.

Utgår.

Utgår.

Utgår.

Utgår.

Utgår.

Egnede metoder til fjerning av
kjemikaliet

Avfallskode EAL

EAL Emballasje

Annen informasjon

Farlig gods

Kommentarer

Kommentarer

Kommentarer

Kommentarer

Kommentarer

Spesielle forholdsregler
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14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket

Andre relevante opplysninger

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK

15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet
eller stoffblandingen

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Produktet er ikke underlagt internasjonale forskrifter om transport av farlig gods
(IMDG, IATA, ADR/RID).

VOC vekt %: 0,00

Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier
(REACH).

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) (kandidatliste, vedlegg XIV og XVII).
Registrering, vurdering, godkjenning og restriksjoner av kjemikalier.
Forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP). Forskrift om klassifisering, merking og
emballering av stoffer og stoffblandinger.
Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012
Direktiv 2004/42 / EF (VOC), jfr. § 9
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). 01.06 2004
nr. 930, med endringer.
C&L Inventory (vedlegg VI i CLP): Liste over farlige stoffer.
Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfæren.
Transport av farlig gods: ADR, RID, IMDG, IATA.

85557

Nei

Denne informasjon gjelder kun ovennevnte produkt, og behøver ikke nødvendigvis
være gjeldende om produktet brukes sammen med et eller flere andre produkter,
eller som del av en prosess.
Databladet er laget på basis av opplysninger gitt av produsenten. Det er den
enkelte mottakers plikt å sørge for at informasjonen gitt i dette
sikkerhetsdatabladet blir lest og forstått av alle som bruker, behandler eller på
noen måte kommer i kontakt med produktet.

H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

7

Line Holaker

27068402

http://www.weber-norge.no

Andre relevante opplysninger

VOC

EU-direktiv

Referanser (Lover/Forskrifter)

Deklarasjonsnr.

Vurdering av kjemikaliesikkerhet
er gjennomført

Leverandørens anmerkninger

Liste over relevante H-setninger (i
avsnitt 2 og 3).

Versjon

Utarbeidet av

NOBB-nr.

URL for teknisk informasjon
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weberton 301 Silikatgrunning

PRODUKTFORDELER
• Vannavisende 
• Silikatbasert, ikke filmdannende 
• Upigmentert og uten tilslag

PRODUKTBESKRIVELSE
weber.ton 301 Silikatgrunning er en enkomponents silikatgrunning basert på kalivannglass. Produktet oppfyller kravene i DIN 18363 
pkt. 2.4.1. Heftfastheten mot mineralske underlag som puss og betong er meget gode. weber.ton 301 Silikatgrunning er en ikke 
filmdannende, uorganisk, vannavvisende og meget diffusjonsåpen silikatgrunning. Underlagets evne til å puste påvirkes minimalt, 
noe som betyr en meget lang holdbarhet. weber.ton 301 Silikatgrunning er ikke brennbar. Produktet inneholder ikke løsemiddel.

UNDERLAG
weber.ton 301 Silikatgrunning brukes på mineralske underlag som KC puss, betong, tegl, kalksandstein og fibersementplater. Pus-
sunderlag og betong må ha tørket ut og normalt ha herdet i minimum 2 uker før maling. Høyfast betong kan ta noe lengre tid. Er 
betongoverflaten veldig glatt kan spesielle tiltak utføres, f.eks lett sandblåsing for å åpne porene.

Normalt sugende, faste og behandlede overflater trenger normalt ikke grunnes. Gjelder også weber.base 261 Fiberpuss

Porøse og sterkt sugende underlag, sandblåste overflater tidligere malt med organisk maling samt kalksteinsmurverk grunnes 
med weber.ton 301 Silikatgrunning utspedd med vann 1:1.

Grovstrukturert flate som er løs eller sterkt sugende grunnes med weber.ton 301 Silikatgrunning spedd med vann 1:3.

I værutsatte strøk anbefales grunning med Weber.ton 301 Silikatgrunning utspedd med vann 1:1.

PRODUKTSPESIFIKASJON
PR-nummer: 86021

EGENSKAPER

Materialforbruk

Grunning: Ca. 0,1 kg/m². 
Tynning av weber.ton 303 Silikatmaling: Ca 0,05 kg/m² 
Ved 10 % tynning, ca. 1,5 kg pr. spann. 
Kan tynnes 5-40% avhengig av underlagets sug og struktur.

Forpakning 10 kg og 3 kg

Bindemiddel Kalivannglass

Påføringstemp +5°C - +30°C. Beskytt mot direkte sol, regn og uttørrende vind.

BRUKSOMRÅDE
Brukes til tynning av weber.ton 303 Silikatmaling før påføring. Brukes også som grunning på mineralske underlag der silikatmaling 
skal brukes. Til både innendørs og utendørs bruk.

TØRKE-/HERDETID
12 timer ved +20oC. Herdetid 3-5 døgn.

Oppdatert: 03.07.2019 

Produktdatablad



LAGRING
Minst 2 år i tett forpakning. Oppbevares frostfritt. Unngå høy temperatur.

PÅFØRING
GRUNNING 
Påføres med rull evt. kost som grunning. Ca. 0,10 kg/m2. Tynnes 1:1 med vann.

TYNNING AV MALING 
weber.ton 303 Silikatmaling tynnes vanligvis med 10 % weber.ton 301 Silikatgrunning i første strøk. Andre strøket påføres normalt 
ufortynnet, eventuelt med noe mindre uttynning enn i første strøk. 
Avhengig av underlagets sug og struktur kan tynningen variere fra 5-40 %.

LASUR 
weber.ton 303 Silikatmaling tynnes med Weber.ton 301 Silikatgrunning i forhold 1:1 eller 2:1. weber.ton 301 Silikatgrunning skal da 
først tynnes 1:1 med vann.

VÆR OPPMERKSOM PÅ
Alt som ikke skal males må dekkes godt til og beskyttes før arbeidet starter. Alle silikatbaserte produkter (grunning, maling og 
puss) etser glass, metall og glatte mineralske overflater og kan gi varige etseskader/nedmatting. Evt. søl fjernes umiddelbart med 
vann. Etter herding kan maling/puss ikke fjernes.

Påfør ikke i direkte solskinn, regn eller ved uttørrende vind. Temperatur +5oC til + 30oC. Behandlede flater må ikke utsettes for regn 
eller frost i herdeperioden. Lav temperatur eventuelt høy fuktighet vil forlenge herdetiden.

Avled regnvann fra taket.

PRAKTISKE RÅD
Rengjør verktøyet grundig med vann etter bruk.

Grunning på uønskede steder vaskes bort umiddelbart med vann. Beskytt glass og metall. Silikatbaserte produkter etser glass, 
metall og glatte mineralske overflater og kan gi varige etseskader/nedmatting. Eventuelt søl må fjernes umiddelbart med rent 
vann.

SIKKERHETSTILTAK
Alle silikatprodukter (grunning, maling og puss) vil være aggressiv mot hud og slimhinner i øye, nese og svelg. Benytt derfor 
hansker og briller der det er fare for sprut.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

MILJØANVISNINGER
EMISJONSDOKUMENTASJON (HEA 9): 
I henhold til BREEAM-NOR tabell 5-5 kreves det ikke emisjonsdokumentasjon for dette produktet

MILJØGIFTER A20 (MAT 1): 
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på https://www.weber-norge.no/
service-tjenester/miljoe/miljoegiftslisten-a20.html

ANSVARLIG INNKJØP AV MATERIALER, ISO 14001 (MAT 5): 
Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet 
https://www.weber-norge.no/fileadmin/user_upload/Miljoe/KSM/nye_juni_2011/10_-_Miljosert.pdf

ANSVAR
Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående infor-
masjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt 
utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi 
står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

Oppdatert: 03.07.2019 

Saint-Gobain Byggevarer AS
Postboks 6211 Etterstad, 0603 Oslo 

Tel. 04455
info@weber-norge.no 
www.weber-norge.no



SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og
godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), Annex II-EU

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG AV
SELSKAPET / FORETAKET

1.1. Produktidentifikator

1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det
advares mot

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

1.4. Nødtelefonnummer

SIKKERHETSDATABLAD

Weber.ton 301 Silikatgrunning

31.10.2005

17.07.2013

Weber.ton 301 Silikatgrunning

28117802

7391479702131, 7040029300401

23852502, 44143313

Maling

Silikat grunning

Weber - Saint-Gobain Byggevarer AS

Postboks 6211 Etterstad

0603

OSLO

Norway

41 63 50 46

teknisk@weber-norge.no

www.weber-norge.no

NO 940 198 178 MVA

Tore Asbj. Horntvedt

Telefon: 22 59 13 00

Utgitt dato

Revisjonsdato

Kjemikaliets navn

Artikkelnr.

GTIN-nr.

NOBB-nr.

Produktgruppe

Kjemikaliets bruksområde

Firmanavn

Postadresse

Postnr.

Poststed

Land

Telefon

E-post

Hjemmeside

Org. nr.

Kontaktperson

Nødtelefon
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AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

2.2. Merkingselementer

2.3. Andre farer

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.2. Stoffblandinger

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Beskrivelse: GIFTINFORMASJONSSENTRALEN

Xi

R36/38

Skin Irrit. 2; H315

Eye Irrit. 2; H319

Farepiktogrammer (CLP)

Kaliumsilikat > 50 %

Advarsel

H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280 Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P302 + P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere
minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett
skyllingen.

Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold
Kaliumsilikat CAS-nr.: 1312-76-1

EC-nr.: 215-199-1
Xi; R36/38
Eye Irrit. 2;H319
Skin Irrit. 2;H315

> 50 %

R-og H-setninger nevnt i pkt. 3 er listet opp i pkt. 16 med fullstendig tekst.

Førstehjelp kan være nødvendig ved svelging, ved sprut i øynene, ved søl på
huden. Ta alltid dette databladet med når du kontakter lege eller ambulanse.

Klassifisering i henhold til 67/548/
EEC eller 1999/45/EC

Klassifisering i henhold til CLP
(EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]

Sammensetning på
merkeetiketten

Varselord

Faresetninger

Sikkerhetssetninger

Komponentkommentarer

Generelt
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4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1. Slokkingsmidler

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

5.3. Råd til brannmannskaper

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

6.1.1. For ikke-innsatspersonell

6.1.2. For innsatspersonell

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Flytt straks den eksponerte til frisk luft.

Vask straks tilsølt hud med vann og såpe eller et mildt rengjøringsmiddel. Fjern
øyeblikkelig gjennomfuktede klær og skyll huden med vann. Ved utslett, sår eller
andre hudplager: Kontakt lege og ta med sikkerhetsdatabladet.

Skyll straks med rikelige mengder vann i opptil 15 minutter. Fjern evt.
kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Ved fortsatt irritasjon fortsettes skylling
under transport til sykehus. Ta med sikkerhetsdatabladet.

Drikk rikelig med vann. Fremkall ikke brekning. Kontakt lege.

Se rådene i pkt. 4.1.

Ikke relevant.

Ingen spesielle forholdsregler.

Ingen spesiell brannslukkingsmetode angitt.

Brannslukningstiltak tilpasses omgivelsene.

Bruk nødvendig verneutstyr. Se punkt. 8.

Unngå kontakt ned hud, øyne og klær - bruk egnet verneutstyr (se pkt. 8).

Stopp lekkasje hvis mulig uten risiko. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk egnet
verneutstyr (se pkt. 8).

Unngå utslipp til avløp, kloakkledninger eller vannløp. Unngå spredning av støv og
forurensede materialer.

Innånding

Hudkontakt

Øyekontakt

Svelging

Annen informasjon

Egnede slokkingsmidler

Brann- og eksplosjonsfarer

Brannslokkingsmetoder

Annen informasjon

Sikkerhetstiltak for å beskytte
personell

Sikkerhetstiltak for å beskytte
personell

For innsatspersonell

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre
miljø
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6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

6.4. Henvisning til andre avsnitt

AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Beskyttelsestiltak

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Betingelser for sikker oppbevaring

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE

8.1. Kontrollparametrer

8.2. Eksponeringskontroll

Åndedrettsvern

Håndvern

Suges opp med sand eller annet inert absorberende materiale. Overføres til
beholder for deponering.

Sørg for god ventilasjon. Unngå innånding av sprøytetåke og kontakt med hud og
øyne. Bruk hensiktmessig verneutstyr (se pkt. 8). Utstyr til øyeskylling og nøddusj
skal finnes på arbeidsplassen. Vask hendene før pauser, før røyking og før inntak
av mat og drikke.

Ikke relevant.

Lagres frostfritt i originalemballasjen.

Irriterer øynene og huden.

Lagres frostfritt.

Varselsskilt

Det må sørges for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk støvmaske P2 ved
sprøytepåføring.

Bruk vernehansker av: Neopren, nitril, polyetylen eller PVC. Andre hansketyper kan
anbefales av hanskeleverandøren.

Metoder for opprydding og
rengjøring

Håndtering

Tiltak for å hindre brann

Oppbevaring

Spesielle egenskaper og farer

Ytterligere informasjon om
lagringsforhold

Åndedrettsvern

Håndvern
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Øye- / ansiktsvern

Hudvern

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

9.2. Andre opplysninger

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

10.2. Kjemisk stabilitet

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

10.4. Forhold som skal unngås

Ved fare for sprut, bruk godkjente vernebriller eller ansiktsskjerm.

Benytt langarmede verneklær som beskytter mot mulig hudkontakt.

Det anbefales at man vasker seg eller dusjer og deretter bruker en fuktighetskrem
på den eksponerte huden.

Hudkrem bør brukes for å beskytte mot utvasking av hudfett eller oppsprekking
av huden.

Væske

Fargeløs Grønnaktig.

Karakteristisk

Status: I handelsvare
Verdi: 10 - 11

Verdi: 0 °C

Verdi: 100 °C

Kommentarer: Ikke brennbart

Verdi: 23 hPa
Metode: DIN 51640

Verdi: ~ 1200 kg/m3

Blandbar

Verdi: ~ 15 mPas

Stabilt.

Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk.

Ingen.

Øyevern

Egnede verneklær

Ytterligere hudbeskyttelsestiltak

Hudbeskyttelse, kommentar

Tilstandsform

Farge

Lukt

pH

Smeltepunkt /
smeltepunktintervall

Kokepunkt / kokepunktintervall

Flammepunkt

Damptrykk

Relativ tetthet

Løselighet i vann

Viskositet

Reaktivitet

Stabilitet

Risiko for farlige reaksjoner
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10.5. Uforenlige materialer

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

Annen informasjon

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

Toksikologiske data fra komponenter

Øvrige helsefareopplysninger

Potensielle akutte effekter

Forsinket / repeterende

Kreftfremkallende, arvestoffskadelige og reproduksjonstoksiske

Kan angripe lettmetaller og avgi hydrogengass.

Lagres avskilt fra syrer.

Silikatbaserte produkter etser glass, metall og glatte mineralske overflater og kan
gi varige nedmatting.

Kaliumsilikat

Type toksisitet: Akutt
Testet effekt: LD50
Eksponeringsvei: Oral
Verdi: > 2000 mg/kg
Forsøksdyreart: Rotte

Produktet er alkalisk og kan ved lenger tids eksponering gi etseskader.

Sprøytetåke kan irritere luftveiene.

Irriterer huden.

Irriterer øynene.

Stoffet virker irriterende på slimhinnen og kan eventuelt gi magesmerter ved
svelging.

Ingen kjente.

Ingen kjente.

Ikke kjent.

Ikke kjent.

Ikke kjent.

Ikke kjent.

Forhold som skal unngås

Materialer som skal unngås

Annen informasjon

Komponent

Akutt giftighet

Generelt

Innånding

Hudkontakt

Øyekontakt

Svelging

Allergi

Kroniske effekter

Kreftfremkallende egenskaper,
annen informasjon

Arvestoffskader

Fosterskadelige egenskaper

Reproduksjonsskader
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AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1. Giftighet

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

12.3. Bioakkumuleringsevne

12.4. Mobilitet i jord

12.5. Resultater av PBT og vPvB vurdering

12.6. Andre skadevirkninger

AVSNITT 13: DISPONERING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Økologiske skader forventets ikke under normal bruk. Produktet kan påvirke pH i
vannmiljøet med risiko for skadevirkninger for vannorganismer. pH-verdi > 12
reduseres raskt som følge av fortynning.

Kaliumsilikat

Verdi: > 100 mg/l
Testvarighet: 96h
Art: Fisk
Metode: LC50

Verdi: > 100 mg/l
Testvarighet: 48h
Art: Daphnia magna
Metode: LC50

Kommentarer: Ikke biologisk nedbrytbar.

Bioakkumulerer ikke.

Produktet er vannløselig og kan spres i vannmiljøet.

Innblanding i vann vil øke vannets pH-verdi og derfor ha en viss virkning på livet i
vann inntil vannet er fortynnet/nøytralisert. Produktet anses ellers ikke å være
giftig mot organismer.

Når produktet brukes til de angitte formål og håndteres i følge bruksanvisningen,
utgjør produktet minimal risiko for negative miljøbelastninger.

Samles opp med absorberende materiale eller skrapes opp (dersom væsken er
veldig viskøs) og fylles i merkede beholdere og leveres til godkjent
deponeringssted. Utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn ikke tillatt. Emballasjen
skikkelig tømt, er ikke klassifisert som farlig avfall.

Ja

Nei

Økotoksisitet

Komponent

Akutt akvatisk fisk

Akutt akvatisk Daphnia

Biologisk nedbrytbarhet

Bioakkumuleringspotensial

Mobilitet

Andre skadevirkninger / annen
informasjon

Miljøopplysninger, konklusjon

Egnede metoder til fjerning av
kjemikaliet

Produktet er klassifisert som farlig
avfall

Emballasjen er klassifisert som
farlig avfall
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AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

14.1. UN-nummer

14.2. FN-forsendelsesnavn

14.3. Transportfareklasse(r)

14.4. Emballasjegruppe

14.5. Miljøfarer

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket

Andre relevante opplysninger

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet
eller stoffblandingen

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

EAL: 080112 annet maling- og lakkavfall enn det nevnt i 08 01 11

7053

Avfallet skal behandles som farlig avfall. Leveres til godkjent avfallsmottak i
samsvar med lokale forskrifter.

Spesielle transportvilkår: Beskyttes mot frost. Produktet er ikke underlagt
internasjonale forskrifter om transport av farlig gods (IMDG, IATA, ADR/RID).

Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier
((REACH).

Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier, 16.07.2002 nr.
1139, med endringer.
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). 01.06 2004
nr. 930, med endringer.
Stofflisten: Liste over farlige stoffer.
Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfæren.
Transport av farlig gods: ADR, RID, IMDG, IATA.

86021

Avfallskode EAL

NORSAS

Annen informasjon

Andre relevante opplysninger

EU-direktiv

Referanser (Lover/Forskrifter)

Kvitteringsnr. fra Produktregisteret
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Faresymbol

R36/38 Irriterer øynene og huden.

S2 Oppbevares utilgjengelig for barn.
S23 Unngå innånding av sprøytetåke.
S24/25 Unngå kontakt med huden og øynene.
S26 Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og
kontakt lege.

Denne informasjon gjelder kun ovennevnte produkt, og behøver ikke nødvendigvis
være gjeldende om produktet brukes sammen med et eller flere andre produkter,
eller som del av en prosess.
Databladet er laget på basis av opplysninger gitt av produsenten. Det er den
enkelte mottakers plikt å sørge for at informasjonen gitt i dette
sikkerhetsdatabladet blir lest og forstått av alle som bruker, behandler eller på
noen måte kommer i kontakt med produktet.

Skin Irrit. 2; H315;
Eye Irrit. 2; H319;

R36/38 Irriterer øynene og huden.

H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

Tore Asbj. Horntvedt

R-setninger

S-setninger

Leverandørens anmerkninger

Klassifisering i henhold til CLP
(EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]

Liste over relevante R-setninger (i
avsnitt 2 og 3).

Liste over relevante H-setninger (i
avsnitt 2 og 3).

Utarbeidet av
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weberton 303 Silikatmaling

PRODUKTFORDELER
• Meget diffusjonsåpen 
• Binder kjemisk med underlaget 
• Vannavisende 
• Allergivennlig

PRODUKTBESKRIVELSE
weberton 303 Silikatmaling er en enkomponent silikatmaling basert på kalivannglass, pigment og fyllstoff. Tilfredsstiller krav til 
silikatmaling iht. DIN 18363 pkt. 2.4.1. weberton 303 Silikatmaling er uorganisk, vannavvisende og meget dampdiffusjonsåpen. 
Underlagets evne til å puste påvirkes minimalt. Ikke filmdannende. weber.ton 303 Silikatmaling har høy motstand mot smuss og 
algevekst. Heftegenskapene mot mineralske underlag som puss og betong er meget gode. weberton 303 Silikatmaling er løse-
middelfri og egner seg meget godt både innen- og utendørs. Glansgrad 0.

Leveres i 99 standardfarger i hht Weber fargekart. Se www.weber-norge.no

PRODUKTSPESIFIKASJON
PR-nummer: 86022

NOBB-nr. 
Hvit: 46273144 
Pigmentert: 23852551 

EGENSKAPER

Materialforbruk

Maling: weberton 303 Silikatmaling ca. 0,4-0,6 kg/m2 (totalt på 
2 strøk). 
Ca. 50 kvm/strøk/spann. Avhengig av underlag, struktur og 
sugeevne.
Materialforbruk for grunning med webe.ton 301 Silikatgrunning 
ca. 0,05 kg/m2 (tynning 10 %). 

Forpakning Spann á 15 kg

Påføringstemperatur +5oC - +30oC. Vintertiltak iht NS EN 3420 kap N ved 
temperaturer under +5oC. 

Tørke/herdetid Minimum 12 timer mellom strøkene Ca. 3 dagers herding. Lav 
temperatur og høy fuktighet forlenger herdetiden.

Våt densitet 1500 kg/m³

Tilslag 0-0,025 mm knust Dolomitt

Bindemiddel Kalivannglass

Farge 99 standardfarger. Se Weber fargekart

Densitet 1500 kg/m³

Pigment Uorganisk

Vanndampmotstand  S
d
 < 0,1

Brannklasse Ikke brennbar

Oppdatert: 03.07.2019 

Produktdatablad



 

BRUKSOMRÅDE
weberton 303 Silikatmaling benyttes på mineralske underlag. Spesielt godt egnet på underlag på Weber Fiberpussystem, KC-ba-
sert puss, betong og hydraulisk kalk. Kan også benyttes på underlag tidligere malt med ren silikatmaling og kalkbaserte malinger.

Kan også benyttes som silikatlasur etter tynning med weberton 301 Silikatgrunning. Kan benyttes innen- og utendørs.

LAGRING
Lagres frostfritt, helst i sval temperatur. Kan lagres i uåpnet emballasje i minst 24 måneder fra produksjonsdato.

FORBEHANDLING AV UNDERLAG
Underlaget skal være tørt, fast og fritt for støv og fete forurensninger. Underlaget skal være velherdet, normalt 14 dager, se også 
anbefalt herdetid for grunnpuss. Ved renovering rengjøres underlaget for alle forurensninger og løst materiale. Gammel plast- el-
ler oljebasert maling fjernes helt med f.eks sandblåsing. Sjekk underlagets sug før påføring. Underlaget skal ha enhetlig struktur 
og sug for å forhindre fargenyanser. For å stabilisere underlaget eller forbedre vedheft, kan underlaget grunnes med weberton 
301 Silikatgrunning tynnet med vann 1:1. Se datablad for weberton 301 Silikatgrunning.

BLANDING
Bland grundig med drill med visp. Bland bøtter med ulike produksjonsdato.

1. strøk weberton 303 Silikatmaling tynnes med ca 10 % weberton 301 Silikatgrunning (1,5kg).

2. strøk påføres normalt ufortynnet. Sterkt sugende og grovstrukturert underlag kan dog kreve noe tynning for å unngå for tykke 
malingssjikt. Tynning i 2. strøk begrenses til mellom 5-20%. Som lasur tynnes 303 Silikatmaling med 301 Silikatgrunning i forhold 1:1 
eller 2:1. 301 Silikatgrunning skal da på forhånd tynnes 1:1 med vann. Ved bruk som av 303 Silkatmaling som grunning før weberpas 
silicate render skal denne ikke tynnes. 

PÅFØRING
Påfør to tynne heldekkende sjikt med pensel for best resultat. Ved mettede farger kan det være nødvendig med et tredje strøk. 
Applisering gjøres med sprøyte, pensel, syntetisk kost eller rull. Sprøyting kan utføres med luftløst utstyr (P 20-V, dyseåpning 
1mm). Rull/kost ut maling etter påføring.

Mal i våte skjøter og avslutt påføringen ved naturlige avslutninger (taknedløp, hjørner etc) for å unngå fargeskiller. 

ETTERBEHANDLING
Beskytt malte flater mot nedbør og frost til pussen er ferdig herdet, normalt minst 3 døgn. Lavere temperaturer og/eller høyere 
luftfuktighet forlenger herdetiden. Overflaten kan beskyttes med antigrafitti.

VÆR OPPMERKSOM PÅ
Underlagets og omgivelsenes temperatur må ikke være under +5oC eller overstige +30oC. Ikke mal ikke i direkte solskinn, regn 
eller ved høy luftfuktighet.

weberton 303 Silikatmaling kan etse glass, metall og glatte mineralske overflater og kan gi skader/nedmatting. Evt. søl fjernes 
umiddelbart med vann. Etter herding kan maling/puss kun fjernes mekanisk. Dekk til flater som ikke skal pusses.

Pga. våtere klima er det en økende utfordring med begroing, hvite/lyse farger er mest utsatt. 

PRAKTISKE RÅD
Vi anbefaler prøveoppstrøk for kontroll av farge og struktur før hovedbestilling. Fargeavvik kan forekomme ved ulike bestillinger/
produksjoner pga produktets mineralske sammensetning.

I vårt nordiske klima med mye nedbør er levevilkårene for sopp og alger gode. For å redusere risikoen for påveskt på fasaden 
bør man unngå å ha trær og busker tett innpå huset. Hvite og lyse farger har også vist å være mere utsatt for påvekst sam-
menlignet med fasader med noe brytning i fargen. Unngå bruk på horisontale flater. Påføring på varme flater kan gi fargekjolder.

NB: Regntak skal alltid benyttes ved utførelse.

SIKKERHETSTILTAK
weberton 303 Silikatmaling vil være aggressiv mot hud og slimhinner i øye, nese og svelg. Benytt derfor hansker og briller der 
det er fare for sprut. For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

MILJØANVISNINGER
MILJØGIFTER A20 (MAT 1): 
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på https://www.weber-norge.no/
service-tjenester/miljoe/miljoegiftslisten-a20.html

Oppdatert: 03.07.2019 



ANSVAR
Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående infor-
masjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt 
utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi 
står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

Oppdatert: 03.07.2019 

Saint-Gobain Byggevarer AS
Postboks 6211 Etterstad, 0603 Oslo 

Tel. 04455
info@weber-norge.no 
www.weber-norge.no



SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og
godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), Annex II-EU

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG AV
SELSKAPET / FORETAKET

1.1. Produktidentifikator

1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det
advares mot

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

1.4. Nødtelefonnummer

SIKKERHETSDATABLAD

Weber.ton 303 Silikatmaling

31.10.2005

17.07.2013

Weber.ton 303 Silikatmaling

27772615

7040029300005, 7040029300012, 7040029300104, 7040029300029,
7054963320920

23852528, 23852551, 29912250, 44446076, 46273144

Maling

Murmaling

Weber - Saint-Gobain Byggevarer AS

Postboks 6211 Etterstad

0603

OSLO

Norway

41 63 50 46

teknisk@weber-norge.no

www.weber-norge.no

NO 940 198 178 MVA

Tore Asbj. Horntvedt

Utgitt dato

Revisjonsdato

Kjemikaliets navn

Artikkelnr.

GTIN-nr.

NOBB-nr.

Produktgruppe

Kjemikaliets bruksområde

Firmanavn

Postadresse

Postnr.

Poststed

Land

Telefon

E-post

Hjemmeside

Org. nr.

Kontaktperson
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AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

2.2. Merkingselementer

2.3. Andre farer

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.2. Stoffblandinger

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Telefon: 22 59 13 00
Beskrivelse: GIFTINFORMASJONSSENTRALEN

Xi

R36/38

Skin Irrit. 2; H315

Eye Irrit. 2; H319

Farepiktogrammer (CLP)

Kaliumsilikat 10 - 25 %

Advarsel

H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280 Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P302 + P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere
minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett
skyllingen.

Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold
Kaliumsilikat CAS-nr.: 1312-76-1

EC-nr.: 215-199-1
Xi; R36/38
Eye Irrit. 2;H319
Skin Irrit. 2;H315

10 - 25 %

R-og H-setninger nevnt i pkt. 3 er listet opp i pkt. 16 med fullstendig tekst.

Førstehjelp kan være nødvendig ved svelging, ved sprut i øynene, ved søl på
huden. Ta alltid dette databladet med når du kontakter lege eller ambulanse.

Nødtelefon

Klassifisering i henhold til 67/548/
EEC eller 1999/45/EC

Klassifisering i henhold til CLP
(EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]

Sammensetning på
merkeetiketten

Varselord

Faresetninger

Sikkerhetssetninger

Komponentkommentarer

Generelt
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4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1. Slokkingsmidler

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

5.3. Råd til brannmannskaper

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

6.1.1. For ikke-innsatspersonell

6.1.2. For innsatspersonell

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Flytt straks den eksponerte til frisk luft.

Vask straks tilsølt hud med vann og såpe eller et mildt rengjøringsmiddel. Fjern
øyeblikkelig gjennomfuktede klær og skyll huden med vann. Ved utslett, sår eller
andre hudplager: Kontakt lege og ta med sikkerhetsdatabladet.

Skyll straks med rikelige mengder vann i opptil 15 minutter. Fjern evt.
kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Ved fortsatt irritasjon fortsettes skylling
under transport til sykehus. Ta med sikkerhetsdatabladet.

Drikk rikelig med vann. Fremkall ikke brekning. Kontakt lege.

Se rådene i pkt. 4.1.

Ikke relevant.

Ingen spesielle forholdsregler.

Ingen spesiell brannslukkingsmetode angitt.

Brannslukningstiltak tilpasses omgivelsene.

Bruk nødvendig verneutstyr. Se punkt. 8.

Unngå kontakt ned hud, øyne og klær - bruk egnet verneutstyr (se pkt. 8).

Stopp lekkasje hvis mulig uten risiko. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk egnet
verneutstyr (se pkt. 8).

Unngå utslipp til avløp, kloakkledninger eller vannløp. Unngå spredning av støv og
forurensede materialer.

Innånding

Hudkontakt

Øyekontakt

Svelging

Annen informasjon

Egnede slokkingsmidler

Brann- og eksplosjonsfarer

Brannslokkingsmetoder

Annen informasjon

Sikkerhetstiltak for å beskytte
personell

Sikkerhetstiltak for å beskytte
personell

For innsatspersonell

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre
miljø
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6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

6.4. Henvisning til andre avsnitt

AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Beskyttelsestiltak

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Betingelser for sikker oppbevaring

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE

8.1. Kontrollparametrer

8.2. Eksponeringskontroll

Åndedrettsvern

Håndvern

Suges opp med sand eller annet inert absorberende materiale. Overføres til
beholder for deponering.

Sørg for god ventilasjon. Unngå innånding av sprøytetåke og kontakt med hud og
øyne. Bruk hensiktmessig verneutstyr (se pkt. 8). Utstyr til øyeskylling og nøddusj
skal finnes på arbeidsplassen. Vask hendene før pauser, før røyking og før inntak
av mat og drikke.

Ikke relevant.

Lagres frostfritt i originalemballasjen.

Irriterer øynene og huden.

Lagres frostfritt.

Varselsskilt

Det må sørges for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk støvmaske P2 ved
sprøytepåføring.

Bruk vernehansker av: Neopren, nitril, polyetylen eller PVC. Andre hansketyper kan
anbefales av hanskeleverandøren.

Metoder for opprydding og
rengjøring

Håndtering

Tiltak for å hindre brann

Oppbevaring

Spesielle egenskaper og farer

Ytterligere informasjon om
lagringsforhold

Åndedrettsvern

Håndvern

Weber.ton 303 Silikatmaling - Versjon 6 Side 4 av 9

Dette dokumentet er utarbeidet i Publisher (EcoOnline) Revisjonsdato 17.07.2013



Øye- / ansiktsvern

Hudvern

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

9.2. Andre opplysninger

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

10.2. Kjemisk stabilitet

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

10.4. Forhold som skal unngås

Ved fare for sprut, bruk godkjente vernebriller eller ansiktsskjerm.

Benytt langarmede verneklær som beskytter mot mulig hudkontakt.

Det anbefales at man vasker seg eller dusjer og deretter bruker en fuktighetskrem
på den eksponerte huden.

Hudkrem bør brukes for å beskytte mot utvasking av hudfett eller oppsprekking
av huden.

Væske

Diverse farger

Karakteristisk

Status: I handelsvare
Verdi: 10 - 11

Verdi: 0 °C

Verdi: 100 °C

Kommentarer: Ikke brennbart

Verdi: 23 hPa
Metode: DIN 51640

Verdi: ~ 1500 kg/m3

Blandbar

Stabilt.

Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk.

Ingen.

Kan angripe lettmetaller og avgi hydrogengass.

Øyevern

Egnede verneklær

Ytterligere hudbeskyttelsestiltak

Hudbeskyttelse, kommentar

Tilstandsform

Farge

Lukt

pH

Smeltepunkt /
smeltepunktintervall

Kokepunkt / kokepunktintervall

Flammepunkt

Damptrykk

Relativ tetthet

Løselighet i vann

Reaktivitet

Stabilitet

Risiko for farlige reaksjoner

Forhold som skal unngås
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10.5. Uforenlige materialer

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

Annen informasjon

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

Toksikologiske data fra komponenter

Øvrige helsefareopplysninger

Potensielle akutte effekter

Forsinket / repeterende

Kreftfremkallende, arvestoffskadelige og reproduksjonstoksiske

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

Lagres avskilt fra syrer.

Silikatbaserte produkter etser glass, metall og glatte mineralske overflater og kan
gi varige nedmatting.

Kaliumsilikat

Type toksisitet: Akutt
Testet effekt: LD50
Eksponeringsvei: Oral
Verdi: > 2000 mg/kg
Forsøksdyreart: Rotte

Produktet er alkalisk og kan ved lenger tids eksponering gi etseskader.

Sprøytetåke kan irritere luftveiene.

Irriterer huden.

Irriterer øynene.

Stoffet virker irriterende på slimhinnen og kan eventuelt gi magesmerter ved
svelging.

Ingen kjente.

Ingen kjente.

Ikke kjent.

Ikke kjent.

Ikke kjent.

Ikke kjent.

Materialer som skal unngås

Annen informasjon

Komponent

Akutt giftighet

Generelt

Innånding

Hudkontakt

Øyekontakt

Svelging

Allergi

Kroniske effekter

Kreftfremkallende egenskaper,
annen informasjon

Arvestoffskader

Fosterskadelige egenskaper

Reproduksjonsskader
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12.1. Giftighet

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

12.3. Bioakkumuleringsevne

12.4. Mobilitet i jord

12.5. Resultater av PBT og vPvB vurdering

12.6. Andre skadevirkninger

AVSNITT 13: DISPONERING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Økologiske skader forventets ikke under normal bruk. Produktet kan påvirke pH i
vannmiljøet med risiko for skadevirkninger for vannorganismer. pH-verdi > 12
reduseres raskt som følge av fortynning.

Kaliumsilikat

Verdi: > 100 mg/l
Testvarighet: 96h
Art: Fisk
Metode: LC50

Verdi: > 100 mg/l
Testvarighet: 48h
Art: Daphnia magna
Metode: LC50

Kommentarer: Ikke biologisk nedbrytbar.

Bioakkumulerer ikke.

Produktet er vannløselig og kan spres i vannmiljøet.

Innblanding i vann vil øke vannets pH-verdi og derfor ha en viss virkning på livet i
vann inntil vannet er fortynnet/nøytralisert. Produktet anses ellers ikke å være
giftig mot organismer.

Når produktet brukes til de angitte formål og håndteres i følge bruksanvisningen,
utgjør produktet minimal risiko for negative miljøbelastninger.

Samles opp med absorberende materiale eller skrapes opp (dersom væsken er
veldig viskøs) og fylles i merkede beholdere og leveres til godkjent
deponeringssted. Utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn ikke tillatt. Emballasjen
skikkelig tømt, er ikke klassifisert som farlig avfall.

Ja

Nei

EAL: 080112 annet maling- og lakkavfall enn det nevnt i 08 01 11

7053

Økotoksisitet

Komponent

Akutt akvatisk fisk

Akutt akvatisk Daphnia

Biologisk nedbrytbarhet

Bioakkumuleringspotensial

Mobilitet

Andre skadevirkninger / annen
informasjon

Miljøopplysninger, konklusjon

Egnede metoder til fjerning av
kjemikaliet

Produktet er klassifisert som farlig
avfall

Emballasjen er klassifisert som
farlig avfall

Avfallskode EAL

NORSAS
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AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

14.1. UN-nummer

14.2. FN-forsendelsesnavn

14.3. Transportfareklasse(r)

14.4. Emballasjegruppe

14.5. Miljøfarer

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket

Andre relevante opplysninger

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet
eller stoffblandingen

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Avfallet skal behandles som farlig avfall. Leveres til godkjent avfallsmottak i
samsvar med lokale forskrifter.

Spesielle transportvilkår: Beskyttes mot frost. Produktet er ikke underlagt
internasjonale forskrifter om transport av farlig gods (IMDG, IATA, ADR/RID).

Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier
((REACH).

Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier, 16.07.2002 nr.
1139, med endringer.
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). 01.06 2004
nr. 930, med endringer.
Stofflisten: Liste over farlige stoffer.
Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfæren.
Transport av farlig gods: ADR, RID, IMDG, IATA.

86022

Faresymbol

R36/38 Irriterer øynene og huden.

Annen informasjon

Andre relevante opplysninger

EU-direktiv

Referanser (Lover/Forskrifter)

Kvitteringsnr. fra Produktregisteret

R-setninger
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S2 Oppbevares utilgjengelig for barn.
S23 Unngå innånding av sprøytetåke.
S24/25 Unngå kontakt med huden og øynene.
S26 Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og
kontakt lege.

Denne informasjon gjelder kun ovennevnte produkt, og behøver ikke nødvendigvis
være gjeldende om produktet brukes sammen med et eller flere andre produkter,
eller som del av en prosess.
Databladet er laget på basis av opplysninger gitt av produsenten. Det er den
enkelte mottakers plikt å sørge for at informasjonen gitt i dette
sikkerhetsdatabladet blir lest og forstått av alle som bruker, behandler eller på
noen måte kommer i kontakt med produktet.

R36/38 Irriterer øynene og huden.

H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

Tore Asbj. Horntvedt

S-setninger

Leverandørens anmerkninger

Liste over relevante R-setninger (i
avsnitt 2 og 3).

Liste over relevante H-setninger (i
avsnitt 2 og 3).

Utarbeidet av
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weber BI-væske/Vannstopp

PRODUKTFORDELER
• Overflateforsterking av puss og betong 
• Støvbinder 
• Poretetting

PRODUKTBESKRIVELSE
weber BI-væske/Vannstopp er en silikatbasert væske til forsterking, poretetting og støvbinding av  flater av puss eller betong. 
Weber BI-væske/Vannstopp gir ingen vannavvisende effekt.

Til utvendig og innvendig bruk.

PRODUKTSPESIFIKASJON
PR-nummer: 15575

EGENSKAPER

Materialforbruk
Ca. 0,1-0,2 liter pr. m2. Noe større forbruk må påregnes på 
meget tørre og sugende underlag. På meget fuktig underlag 
vil forbruket kunne være mindre.

Påføringstemperatur Laveste anbefalte påføringstemperatur: +5°C (i overflaten 
som behandles).

Densitet Ca. 1320 kg/m3, pH = 11

Sammensetning weber BI-væske/Vannstopp er basert på kalium- og 
natriumsilikat løst i vann.

LAGRING
Lagres frostfritt. Uåpnet emballasje kan lagres i minimum 2 år.

FORBEHANDLING AV UNDERLAG
Overflaten som skal behandles må rengjøres grundig. Flaten må være ren for salter og løse partikler. Produktet er etsende. Dekk 
til vinduer og metall før weber BI-væske/Vannstopp påføres. BI-væske/Vannstopp trenger best inn i fuktig underlag. Tørre under-
lag forvannes lett.

BLANDING
For å få ekstra god inntrengning anbefales en fortynning 1:5 med vann i første strøk, 1:3 i andre strøk og 1:1 i siste strøk.

PÅFØRING
weber BI-væske/Vannstopp påføres helst med kost og arbeides godt inn i overflaten.

Puss: 
Sårkanter på ren kalkmørtel og svake KC-mørtler behandles med weber BI-væske/Vannstopp og vann blandet 1:5 i første strøk. 
Andre støk blandes BI-væske/Vannstopp med vann 1:2 som strykes på sårkanten før første behandling har avbundet.

Betong: 
Påføres normalt i 3 omganger blandet med vann i 1:5, 1:3, og 1:1 som kostes utover. Etterfølgende behandling påføres så snart den 

Oppdatert: 13.05.2019 

Produktdatablad



første har trukket inn i overflaten. Overflødig væske som ikke trekker inn må børstes/svabres vekk før den tørker inn. weber BI-
væske/Vannstopp som utilsiktet har tørket inn på overflaten kan løses med varmt vann og børsting for så å fjernes.

VÆR OPPMERKSOM PÅ
Silikatbaserte produkter etser glass, metall og glatte mineralske overflater og kan gi varige nedmatting. Det er derfor viktig å 
dekke til slike flater for å unngå søl fra weber BI-væske/Vannstopp. Eventuelt søl må fjernes umiddelbart.

weber BI-væske/Vannstopp vil ved påføring i store mengder og ved lavt sug i underlaget kunne gi glatt flate ved tilgang på fukt, 
samt heftproblemer i forbindelse med etterfølgende maling, belegg, etc.

PRAKTISKE RÅD
Utstyr rengjøres i vann.

SIKKERHETSTILTAK
weber BI-væske/Vannstopp virker etsende mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Bruk derfor vernebriller der det er 
fare for sprut.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

ANSVAR
Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående infor-
masjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt 
utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi 
står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

Oppdatert: 13.05.2019 

Saint-Gobain Byggevarer AS
Postboks 6211 Etterstad, 0603 Oslo 

Tel. 04455
info@weber-norge.no 
www.weber-norge.no



Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av
kjemikalier (REACH)

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG AV
SELSKAPET / FORETAKET

1.1. Produktidentifikator

1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det
advares mot

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

1.4. Nødtelefonnummer

SIKKERHETSDATABLAD

Weber BI-væske/Vannstopp

31.10.2005

17.02.2016

Weber BI-væske/Vannstopp

21328315

7391479301068, 7391479301051, 7391479301259

Overflatebehandling

Silikat grunning
Overflatebehandling av mineralske underlag

Weber - Saint-Gobain Byggevarer AS

Postboks 6211 Etterstad

0603

OSLO

Norway

41 63 50 46

teknisk@weber-norge.no

www.weber-norge.no

NO 940 198 178 MVA

Line Holaker

Telefon: 22 59 13 00

Utgitt dato

Revisjonsdato

Kjemikaliets navn

Artikkelnr.

GTIN-nr.

Produktgruppe

Kjemikaliets bruksområde

Firmanavn

Postadresse

Postnr.

Poststed

Land

Telefon

E-post

Hjemmeside

Org. nr.

Kontaktperson

Nødtelefon
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AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

2.2. Merkingselementer

2.3. Andre farer

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.2. Stoffblandinger

Beskrivelse: GIFTINFORMASJONSSENTRALEN

Xi

R37/38, R41

Skin Corr 1B; H314

STOT SE3; H335

Farepiktogrammer (CLP)

Kaliumsilikat 25 - 50 %, Natriumsilikat 25 - 50 %, Kaliumhydroksid 1 - 2 %

Fare

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P261 Unngå innånding av støv / røyk / gass / tåke / damp / aerosoler.
P280 Benytt vernehansker / verneklær / vernebriller / ansiktsskjerm.
P301+P330+P331 VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere
minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett
skyllingen.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P501 Innhold / beholder leveres til avfallshåndtering i henhold til lokale/nasjonale
forskrifter.

Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold
Kaliumsilikat CAS-nr.: 1312-76-1

EC-nr.: 215-199-1
Xi; R36/38
Eye Irrit. 2;H319
Skin Irrit. 2;H315

25 - 50 %

Natriumsilikat CAS-nr.: 1344-09-8
EC-nr.: 215-687-4

Xi; R37/38,R41
STOT SE3;H335
Eye Dam. 1;H318
Skin Irrit. 2;H315

25 - 50 %

Kaliumhydroksid CAS-nr.: 1310-58-3
EC-nr.: 215-181-3

Acute Tox. 4;H302
Skin Corr. 1A;H314

1 - 2 %

Klassifisering i henhold til 67/548/
EEC eller 1999/45/EC

Klassifisering i henhold til CLP
(EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]

Sammensetning på
merkeetiketten

Varselord

Faresetninger

Sikkerhetssetninger
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AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1. Slokkingsmidler

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

5.3. Råd til brannmannskaper

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

6.1.1. For ikke-innsatspersonell

Indeksnr.: 019-002-00-8

Øvrig innhold: Vann

R-og H-setninger nevnt i pkt. 3 er listet opp i pkt. 16 med fullstendig tekst.

Førstehjelp kan være nødvendig ved svelging, ved sprut i øynene, ved søl på
huden. Ta alltid dette databladet med når du kontakter lege eller ambulanse.

Flytt straks den eksponerte til frisk luft. Søk legehjelp ved ubehag.

Vask straks tilsølt hud med vann og såpe eller et mildt rengjøringsmiddel. Fjern
øyeblikkelig gjennomfuktede klær og skyll huden med vann. Ved utslett, sår eller
andre hudplager: Kontakt lege og ta med sikkerhetsdatabladet.

Skyll straks med rikelige mengder vann i opptil 15 minutter. Fjern evt.
kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Ved fortsatt irritasjon fortsettes skylling
under transport til sykehus. Ta med sikkerhetsdatabladet.

Skyll munnen. Drikk rikelig med vann. Fremkall ikke brekning. Søk legehjelp ved
ubehag.

Se rådene i pkt. 4.1.

Ikke relevant.

Ingen spesielle forholdsregler.

Ingen spesiell brannslukkingsmetode angitt.

Brannslukningstiltak tilpasses omgivelsene.

Bruk nødvendig verneutstyr. Se punkt. 8. Hold ubeskyttede personer unna.

Beskrivelse av blandingen

Komponentkommentarer

Generelt

Innånding

Hudkontakt

Øyekontakt

Svelging

Annen informasjon

Egnede slokkingsmidler

Brann- og eksplosjonsfarer

Brannslokkingsmetoder

Annen informasjon

Sikkerhetstiltak for å beskytte
personell
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6.1.2. For innsatspersonell

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

6.4. Henvisning til andre avsnitt

AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Beskyttelsestiltak

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Betingelser for sikker oppbevaring

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE

8.1. Kontrollparametrer

8.2. Eksponeringskontroll

Unngå kontakt ned hud, øyne og klær - bruk egnet verneutstyr (se pkt. 8).

Stopp lekkasje hvis mulig uten risiko. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk egnet
verneutstyr (se pkt. 8).

Unngå utslipp til avløp, kloakkledninger eller vannløp. Unngå spredning av støv og
forurensede materialer.

Suges opp med sand eller annet inert absorberende materiale. Overføres til
beholder for deponering.

Sørg for god ventilasjon. Unngå innånding av sprøytetåke og kontakt med hud og
øyne. Bruk hensiktmessig verneutstyr (se pkt. 8).
Utstyr til øyeskylling og nøddusj skal finnes på arbeidsplassen.
Vask hendene før pauser, før røyking og før inntak av mat og drikke.

Ikke relevant.

Lagres frostfritt i originalemballasjen.

Irriterer luftveiene og huden. Fare for alvorlig øyeskade.

Lagres frostfritt.

Kaliumhydroksid:
- Nivågrense: 1 mg/m3 (inhalerbart støv).
- Maksgrense: 2 mg/m3 (inhalerbart støv)

Sikkerhetstiltak for å beskytte
personell

For innsatspersonell

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre
miljø

Metoder for opprydding og
rengjøring

Håndtering

Tiltak for å hindre brann

Oppbevaring

Spesielle egenskaper og farer

Ytterligere informasjon om
lagringsforhold

Annen informasjon om
grenseverdier
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Åndedrettsvern

Håndvern

Øye- / ansiktsvern

Hudvern

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

9.2. Andre opplysninger

Fysikalske farer

Varselsskilt

Det må sørges for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk støvmaske P2 ved
sprøytepåføring.

Bruk vernehansker av: Neopren, nitril, polyetylen eller PVC. Andre hansketyper kan
anbefales av hanskeleverandøren.

Ved fare for sprut, bruk godkjente vernebriller eller ansiktsskjerm.

Benytt langarmede verneklær som beskytter mot mulig hudkontakt.

Det anbefales at man vasker seg eller dusjer og deretter bruker en fuktighetskrem
på den eksponerte huden.

Hudkrem bør brukes for å beskytte mot utvasking av hudfett eller oppsprekking
av huden.

Væske

Fargeløs

Karakteristisk

Status: I handelsvare
Verdi: ~ 11

Verdi: 100 °C

Kommentarer: Ikke brennbart

Kommentarer: Ikke eksplosjonsfarlig.

Verdi: 23 hPa
Metode: DIN 51640

Verdi: 1320 kg/m3

Blandbar

Åndedrettsvern

Håndvern

Øyevern

Egnede verneklær

Ytterligere hudbeskyttelsestiltak

Hudbeskyttelse, kommentar

Tilstandsform

Farge

Lukt

pH

Kokepunkt / kokepunktintervall

Flammepunkt

Eksplosjonsgrense

Damptrykk

Relativ tetthet

Løselighet i vann
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AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

10.2. Kjemisk stabilitet

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

10.4. Forhold som skal unngås

10.5. Uforenlige materialer

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

Annen informasjon

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

Toksikologiske data fra komponenter

Øvrige helsefareopplysninger

Verdi: 0,00 %

Verdi: 51,6 %

Stabilt.

Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk.

Ingen.

Kan angripe lettmetaller og avgi hydrogengass.

Lagres avskilt fra syrer.

Silikatbaserte produkter etser glass, metall og glatte mineralske overflater og kan
gi varige nedmatting.

Natriumsilikat:
LD50 Oral: >2000 mg/kg (rotte)

Kaliumhydroksid:
LD50 Oral: 365 mg/kg (rotte)

Kaliumsilikat

Type toksisitet: Akutt
Testet effekt: LD50
Eksponeringsvei: Oral
Verdi: > 2000 mg/kg
Forsøksdyreart: Rotte

Innhold av VOC

Innhold fast stoff

Reaktivitet

Stabilitet

Risiko for farlige reaksjoner

Forhold som skal unngås

Materialer som skal unngås

Annen informasjon

Andre toksikologiske data

Komponent

Akutt giftighet
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Potensielle akutte effekter

Forsinket / repeterende

Kreftfremkallende, arvestoffskadelige og reproduksjonstoksiske

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1. Giftighet

Toksikologiske data fra komponenter

Produktet er alkalisk og kan ved lenger tids eksponering gi etseskader.

Irriterer luftveiene.

Irriterer huden.

Fare for alvorlig øyeskade.

Stoffet virker irriterende på slimhinnen og kan eventuelt gi magesmerter ved
svelging.

Ingen kjente.

Ingen kjente.

Ikke kjent.

Ikke kjent.

Ikke kjent.

Ikke kjent.

Økologiske skader forventets ikke under normal bruk. Produktet kan påvirke pH i
vannmiljøet med risiko for skadevirkninger for vannorganismer. pH-verdi > 12
reduseres raskt som følge av fortynning.

Kaliumsilikat

Verdi: > 100 mg/l
Testvarighet: 96h
Art: Fisk
Metode: LC50

Verdi: > 100 mg/l
Testvarighet: 48h
Art: Daphnia magna
Metode: LC50

Natriumsilikat

Verdi: > 100 mg/l
Testvarighet: 48h
Art: Fisk
Metode: LC50

Verdi: > 100 mg/l

Generelt

Innånding

Hudkontakt

Øyekontakt

Svelging

Allergi

Kroniske effekter

Kreftfremkallende egenskaper,
annen informasjon

Arvestoffskader

Fosterskadelige egenskaper

Reproduksjonsskader

Økotoksisitet

Komponent

Akutt akvatisk fisk

Akutt akvatisk Daphnia

Komponent

Akutt akvatisk fisk

Akutt akvatisk Daphnia
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12.2. Persistens og nedbrytbarhet

12.3. Bioakkumuleringsevne

12.4. Mobilitet i jord

12.5. Resultater av PBT og vPvB vurdering

12.6. Andre skadevirkninger

AVSNITT 13: DISPONERING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

14.1. UN-nummer

14.2. FN-forsendelsesnavn

14.3. Transportfareklasse(r)

14.4. Emballasjegruppe

14.5. Miljøfarer

Testvarighet: 48h
Art: Daphnia magna
Metode: EC50

Bioakkumulerer ikke.

Produktet er vannløselig og kan spres i vannmiljøet.

Innblanding i vann vil øke vannets pH-verdi og derfor ha en viss virkning på livet i
vann inntil vannet er fortynnet/nøytralisert. Produktet anses ellers ikke å være
giftig mot organismer.

Når produktet brukes til de angitte formål og håndteres i følge bruksanvisningen,
utgjør produktet minimal risiko for negative miljøbelastninger.

Samles opp med absorberende materiale eller skrapes opp (dersom væsken er
veldig viskøs) og fylles i merkede beholdere og leveres til godkjent
deponeringssted. Utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn ikke tillatt.
Emballasjen skikkelig tømt er ikke klassifisert som farlig avfall.

Ja

Nei

EAL: 060205 andre baser

Avfallet skal behandles som farlig avfall. Leveres til godkjent avfallsmottak i
samsvar med lokale forskrifter.

Bioakkumuleringspotensial

Mobilitet

Andre skadevirkninger / annen
informasjon

Miljøopplysninger, konklusjon

Egnede metoder til fjerning av
kjemikaliet

Produktet er klassifisert som farlig
avfall

Emballasjen er klassifisert som
farlig avfall

Avfallskode EAL

Annen informasjon
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14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket

Andre relevante opplysninger

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet
eller stoffblandingen

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Spesielle transportvilkår: Beskyttes mot frost.
Produktet er ikke underlagt internasjonale forskrifter om transport av farlig gods
(IMDG, IATA, ADR/RID).

Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier
((REACH).

Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier, 16.07.2002 nr.
1139, med endringer.
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). 01.06 2004
nr. 930, med endringer.
Stofflisten: Liste over farlige stoffer.
Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfæren.
Transport av farlig gods: ADR, RID, IMDG, IATA.

Faresymbol

R-37/38 Irriterer luftveiene og huden.
R-41 Fare for alvorlig øyeskade.

S2 Oppbevares utilgjengelig for barn.
S23 Unngå innånding av sprøytetåke.
S24/25 Unngå kontakt med huden og øynene.
S26 Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og
kontakt lege.
S37/39 Bruk egnede vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm.
S46 Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten.

Denne informasjon gjelder kun ovennevnte produkt, og behøver ikke nødvendigvis
være gjeldende om produktet brukes sammen med et eller flere andre produkter,
eller som del av en prosess.
Databladet er laget på basis av opplysninger gitt av produsenten. Det er den
enkelte mottakers plikt å sørge for at informasjonen gitt i dette
sikkerhetsdatabladet blir lest og forstått av alle som bruker, behandler eller på
noen måte kommer i kontakt med produktet.

Andre relevante opplysninger

EU-direktiv

Referanser (Lover/Forskrifter)

R-setninger

S-setninger

Leverandørens anmerkninger
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R37/38 Irriterer luftveiene og huden.
R36/38 Irriterer øynene og huden.
R41 Fare for alvorlig øyeskade.

H318 Gir alvorlig øyeskade.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H302 Farlig ved svelging.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

Skin Corr 1B; H314;
STOT SE3; H335;

7

Line Holaker

23044407, 26257238, 28162725

Liste over relevante R-setninger (i
avsnitt 2 og 3).

Liste over relevante H-setninger (i
avsnitt 2 og 3).

Klassifisering i henhold til CLP
(EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]

Versjon

Utarbeidet av

NOBB-nr.

Weber BI-væske/Vannstopp - Versjon 7 Side 10 av 10

Dette dokumentet er utarbeidet i Publisher (EcoOnline) Revisjonsdato 17.02.2016



Saint-Gobain Byggevarer AS
Sandstuveien 68, 0680 Oslo
P.0.Box 6211 Etterstad, 0603 Oslo 
info@weber-norge.no 
www.weber-norge.no

August 2019


	7_hms_webercal 109 Hydraulisk Kalkgrunning.pdf
	webercal 109 Hydraulisk Kalkgrunning
	AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET / FORETAKET
	1.1. Produktidentifikator
	1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes
	1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet
	1.4. Nødtelefonnummer

	AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON
	2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen
	2.2. Merkingselementer
	Farepiktogrammer (CLP)
	2.3. Andre farer

	AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER
	3.2. Stoffblandinger

	AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK
	4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak
	4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede
	4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

	AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK
	5.1. Slokkingsmidler
	5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen
	5.3. Råd til brannmannskaper

	AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP
	6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner
	6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø
	6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing
	6.4. Henvisning til andre avsnitt

	AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING
	7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering
	Beskyttelsestiltak
	7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter
	Betingelser for sikker oppbevaring
	7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

	AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR
	8.1. Kontrollparametrer
	DNEL / PNEC
	8.2. Eksponeringskontroll
	Varselsskilt
	Forholdsregler for å hindre eksponering
	Øye- / ansiktsvern
	Håndvern
	Hudvern
	Åndedrettsvern

	AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER
	9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper
	9.2. Andre opplysninger
	Fysikalske farer

	AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET
	10.1. Reaktivitet
	10.2. Kjemisk stabilitet
	10.3. Risiko for farlige reaksjoner
	10.4. Forhold som skal unngås
	10.5. Uforenlige materialer
	10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

	AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER
	11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger
	Øvrige helsefareopplysninger

	AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER
	12.1. Giftighet
	12.2. Persistens og nedbrytbarhet
	12.3. Bioakkumuleringsevne
	12.4. Mobilitet i jord
	12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
	12.6. Andre skadevirkninger

	AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING
	13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

	AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER
	14.1. FN-nummer
	14.2. FN-forsendelsesnavn
	14.3. Transportfareklasse(r)
	14.4. Emballasjegruppe
	14.5. Miljøfarer
	14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk
	14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket
	Andre relevante opplysninger

	AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK
	15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen
	15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

	AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER


	9_hms_webercal 148 Hydraulisk Kalkmørtel.pdf
	webercal 148 Hydraulisk Kalkmørtel
	AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET / FORETAKET
	1.1. Produktidentifikator
	1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes
	1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet
	1.4. Nødtelefonnummer

	AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON
	2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen
	2.2. Merkingselementer
	Farepiktogrammer (CLP)
	2.3. Andre farer

	AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER
	3.2. Stoffblandinger

	AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK
	4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak
	4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede
	4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

	AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK
	5.1. Slokkingsmidler
	5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen
	5.3. Råd til brannmannskaper

	AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP
	6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner
	6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø
	6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing
	6.4. Henvisning til andre avsnitt

	AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING
	7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering
	Beskyttelsestiltak
	7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter
	Betingelser for sikker oppbevaring
	7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

	AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR
	8.1. Kontrollparametrer
	DNEL / PNEC
	8.2. Eksponeringskontroll
	Varselsskilt
	Forholdsregler for å hindre eksponering
	Øye- / ansiktsvern
	Håndvern
	Hudvern
	Åndedrettsvern

	AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER
	9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper
	9.2. Andre opplysninger
	Fysikalske farer

	AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET
	10.1. Reaktivitet
	10.2. Kjemisk stabilitet
	10.3. Risiko for farlige reaksjoner
	10.4. Forhold som skal unngås
	10.5. Uforenlige materialer
	10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

	AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER
	11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger
	Øvrige helsefareopplysninger

	AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER
	12.1. Giftighet
	12.2. Persistens og nedbrytbarhet
	12.3. Bioakkumuleringsevne
	12.4. Mobilitet i jord
	12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
	12.6. Andre skadevirkninger

	AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING
	13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

	AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER
	14.1. FN-nummer
	14.2. FN-forsendelsesnavn
	14.3. Transportfareklasse(r)
	14.4. Emballasjegruppe
	14.5. Miljøfarer
	14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk
	14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket
	Andre relevante opplysninger

	AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK
	15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen
	15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

	AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER


	11_hms_webercal 152 Hydraulisk Kalkmørtel Fin.pdf
	webercal 152 Hydraulisk Kalkmørtel Fin
	AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET / FORETAKET
	1.1. Produktidentifikator
	1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes
	1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet
	1.4. Nødtelefonnummer

	AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON
	2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen
	2.2. Merkingselementer
	Farepiktogrammer (CLP)
	2.3. Andre farer

	AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER
	3.2. Stoffblandinger

	AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK
	4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak
	4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede
	4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

	AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK
	5.1. Slokkingsmidler
	5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen
	5.3. Råd til brannmannskaper

	AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP
	6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner
	6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø
	6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing
	6.4. Henvisning til andre avsnitt

	AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING
	7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering
	Beskyttelsestiltak
	7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter
	Betingelser for sikker oppbevaring
	7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

	AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR
	8.1. Kontrollparametrer
	DNEL / PNEC
	8.2. Eksponeringskontroll
	Varselsskilt
	Forholdsregler for å hindre eksponering
	Øye- / ansiktsvern
	Håndvern
	Hudvern
	Åndedrettsvern

	AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER
	9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper
	9.2. Andre opplysninger
	Fysikalske farer

	AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET
	10.1. Reaktivitet
	10.2. Kjemisk stabilitet
	10.3. Risiko for farlige reaksjoner
	10.4. Forhold som skal unngås
	10.5. Uforenlige materialer
	10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

	AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER
	11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger
	Øvrige helsefareopplysninger

	AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER
	12.1. Giftighet
	12.2. Persistens og nedbrytbarhet
	12.3. Bioakkumuleringsevne
	12.4. Mobilitet i jord
	12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
	12.6. Andre skadevirkninger

	AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING
	13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

	AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER
	14.1. FN-nummer
	14.2. FN-forsendelsesnavn
	14.3. Transportfareklasse(r)
	14.4. Emballasjegruppe
	14.5. Miljøfarer
	14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk
	14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket
	Andre relevante opplysninger

	AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK
	15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen
	15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

	AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER


	16_hms_Rødvig Kulekalk.pdf
	Rødvig Kulekalk
	AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET / FORETAKET
	1.1. Produktidentifikator
	1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes
	1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet
	1.4. Nødtelefonnummer

	AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON
	2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen
	2.2. Merkingselementer
	Farepiktogrammer (CLP)
	2.3. Andre farer

	AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER
	3.2. Stoffblandinger

	AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK
	4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak
	4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede
	4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

	AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK
	5.1. Slokkingsmidler
	5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen
	5.3. Råd til brannmannskaper

	AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP
	6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner
	6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø
	6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing
	6.4. Henvisning til andre avsnitt

	AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING
	7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering
	Beskyttelsestiltak
	7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter
	Betingelser for sikker oppbevaring
	7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

	AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR
	8.1. Kontrollparametrer
	DNEL / PNEC
	8.2. Eksponeringskontroll
	Varselsskilt
	Forholdsregler for å hindre eksponering
	Øye- / ansiktsvern
	Håndvern
	Hudvern
	Åndedrettsvern

	AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER
	9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper
	9.2. Andre opplysninger
	Andre fysiske og kjemiske egenskaper

	AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET
	10.1. Reaktivitet
	10.2. Kjemisk stabilitet
	10.3. Risiko for farlige reaksjoner
	10.4. Forhold som skal unngås
	10.5. Uforenlige materialer
	10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

	AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER
	11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger
	Øvrige helsefareopplysninger

	AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER
	12.1. Giftighet
	12.2. Persistens og nedbrytbarhet
	12.3. Bioakkumuleringsevne
	12.4. Mobilitet i jord
	12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
	12.6. Andre skadevirkninger

	AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING
	13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

	AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER
	14.1. FN-nummer
	14.2. FN-forsendelsesnavn
	14.3. Transportfareklasse(r)
	14.4. Emballasjegruppe
	14.5. Miljøfarer
	14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk
	14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket
	Andre relevante opplysninger

	AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK
	15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen
	15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

	AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER


	17_hms_Weber.cal 246 Kalkmaling Våt.pdf
	Weber.cal 246 Kalkmaling Våt
	AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET / FORETAKET
	1.1. Produktidentifikator
	1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot
	1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet
	Produsent

	1.4. Nødtelefonnummer

	AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON
	2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen
	2.2. Merkingselementer
	Farepiktogrammer (CLP)
	2.3. Andre farer

	AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER
	3.2. Stoffblandinger

	AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK
	4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak
	4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede
	4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

	AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK
	5.1. Slokkingsmidler
	5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen
	5.3. Råd til brannmannskaper

	AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP
	6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner
	6.1.1. For ikke-innsatspersonell
	6.1.2. For innsatspersonell
	6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø
	6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing
	6.4. Henvisning til andre avsnitt

	AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING
	7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering
	Beskyttelsestiltak
	7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter
	Betingelser for sikker oppbevaring
	7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

	AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE
	8.1. Kontrollparametrer
	8.2. Eksponeringskontroll
	Varselsskilt
	Forholdsregler for å hindre eksponering
	Åndedrettsvern
	Håndvern
	Øye- / ansiktsvern
	Hudvern

	AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER
	9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper
	9.2. Andre opplysninger

	AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET
	10.1. Reaktivitet
	10.2. Kjemisk stabilitet
	10.3. Risiko for farlige reaksjoner
	10.4. Forhold som skal unngås
	10.5. Uforenlige materialer
	10.6. Farlige nedbrytningsprodukter
	Annen informasjon

	AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER
	11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger
	Toksikologiske data fra komponenter 
	Øvrige helsefareopplysninger
	Potensielle akutte effekter
	Forsinket / repeterende
	Kreftfremkallende, arvestoffskadelige og reproduksjonstoksiske

	AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER
	12.1. Giftighet
	12.2. Persistens og nedbrytbarhet
	12.3. Bioakkumuleringsevne
	12.4. Mobilitet i jord
	12.5. Resultater av PBT og vPvB vurdering
	12.6. Andre skadevirkninger

	AVSNITT 13: DISPONERING
	13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

	AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER
	14.1. UN-nummer
	14.2. FN-forsendelsesnavn
	14.3. Transportfareklasse(r)
	14.4. Emballasjegruppe
	14.5. Miljøfarer
	14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk
	14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket
	Andre relevante opplysninger

	AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER
	15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen
	15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

	AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER
	Faresymbol



	19_hms_Weber.cal 249 Kalkmaling.pdf
	Weber.cal 249 Kalkmaling
	AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET / FORETAKET
	1.1. Produktidentifikator
	1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes
	1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet
	1.4. Nødtelefonnummer

	AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON
	2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen
	2.2. Merkingselementer
	Farepiktogrammer (CLP)
	2.3. Andre farer

	AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER
	3.2. Stoffblandinger

	AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK
	4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak
	4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede
	4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

	AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK
	5.1. Slokkingsmidler
	5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen
	5.3. Råd til brannmannskaper

	AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP
	6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner
	6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø
	6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing
	6.4. Henvisning til andre avsnitt

	AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING
	7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering
	Beskyttelsestiltak
	7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter
	Betingelser for sikker oppbevaring
	7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

	AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR
	8.1. Kontrollparametrer
	DNEL / PNEC
	8.2. Eksponeringskontroll
	Varselsskilt
	Forholdsregler for å hindre eksponering
	Øye- / ansiktsvern
	Håndvern
	Hudvern
	Åndedrettsvern

	AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER
	9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper
	9.2. Andre opplysninger
	Fysikalske farer

	AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET
	10.1. Reaktivitet
	10.2. Kjemisk stabilitet
	10.3. Risiko for farlige reaksjoner
	10.4. Forhold som skal unngås
	10.5. Uforenlige materialer
	10.6. Farlige nedbrytningsprodukter
	Annen informasjon

	AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER
	11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger
	Øvrige helsefareopplysninger

	AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER
	12.1. Giftighet
	12.2. Persistens og nedbrytbarhet
	12.3. Bioakkumuleringsevne
	12.4. Mobilitet i jord
	12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
	12.6. Andre skadevirkninger

	AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING
	13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

	AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER
	14.1. FN-nummer
	14.2. FN-forsendelsesnavn
	14.3. Transportfareklasse(r)
	14.4. Emballasjegruppe
	14.5. Miljøfarer
	14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk
	14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket
	Andre relevante opplysninger

	AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK
	15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen
	15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

	AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER


	22_hms_webercal 242 CD-maling.pdf
	webercal 242 CD-maling
	AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET / FORETAKET
	1.1. Produktidentifikator
	1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes
	1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet
	1.4. Nødtelefonnummer

	AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON
	2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen
	2.2. Merkingselementer
	Farepiktogrammer (CLP)
	2.3. Andre farer

	AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER
	3.2. Stoffblandinger

	AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK
	4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak
	4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede
	4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

	AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK
	5.1. Slokkingsmidler
	5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen
	5.3. Råd til brannmannskaper

	AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP
	6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner
	6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø
	6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing
	6.4. Henvisning til andre avsnitt

	AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING
	7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering
	Beskyttelsestiltak
	7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter
	Betingelser for sikker oppbevaring
	7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

	AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR
	8.1. Kontrollparametrer
	DNEL / PNEC
	8.2. Eksponeringskontroll
	Varselsskilt
	Forholdsregler for å hindre eksponering
	Øye- / ansiktsvern
	Håndvern
	Hudvern
	Åndedrettsvern

	AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER
	9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper
	9.2. Andre opplysninger
	Fysikalske farer

	AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET
	10.1. Reaktivitet
	10.2. Kjemisk stabilitet
	10.3. Risiko for farlige reaksjoner
	10.4. Forhold som skal unngås
	10.5. Uforenlige materialer
	10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

	AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER
	11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger
	Øvrige helsefareopplysninger

	AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER
	12.1. Giftighet
	12.2. Persistens og nedbrytbarhet
	12.3. Bioakkumuleringsevne
	12.4. Mobilitet i jord
	12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
	12.6. Andre skadevirkninger

	AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING
	13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

	AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER
	14.1. FN-nummer
	14.2. FN-forsendelsesnavn
	14.3. Transportfareklasse(r)
	14.4. Emballasjegruppe
	14.5. Miljøfarer
	14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk
	14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket
	Andre relevante opplysninger

	AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK
	15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen
	15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

	AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER


	24_hms_Weber.ton 301 Silikatgrunning.pdf
	Weber.ton 301 Silikatgrunning
	AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET / FORETAKET
	1.1. Produktidentifikator
	1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot
	1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet
	1.4. Nødtelefonnummer

	AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON
	2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen
	2.2. Merkingselementer
	Farepiktogrammer (CLP)
	2.3. Andre farer

	AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER
	3.2. Stoffblandinger

	AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK
	4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak
	4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede
	4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

	AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK
	5.1. Slokkingsmidler
	5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen
	5.3. Råd til brannmannskaper

	AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP
	6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner
	6.1.1. For ikke-innsatspersonell
	6.1.2. For innsatspersonell
	6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø
	6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing
	6.4. Henvisning til andre avsnitt

	AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING
	7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering
	Beskyttelsestiltak
	7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter
	Betingelser for sikker oppbevaring
	7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

	AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE
	8.1. Kontrollparametrer
	8.2. Eksponeringskontroll
	Varselsskilt
	Åndedrettsvern
	Håndvern
	Øye- / ansiktsvern
	Hudvern

	AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER
	9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper
	9.2. Andre opplysninger

	AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET
	10.1. Reaktivitet
	10.2. Kjemisk stabilitet
	10.3. Risiko for farlige reaksjoner
	10.4. Forhold som skal unngås
	10.5. Uforenlige materialer
	10.6. Farlige nedbrytningsprodukter
	Annen informasjon

	AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER
	11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger
	Toksikologiske data fra komponenter 
	Øvrige helsefareopplysninger
	Potensielle akutte effekter
	Forsinket / repeterende
	Kreftfremkallende, arvestoffskadelige og reproduksjonstoksiske

	AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER
	12.1. Giftighet
	12.2. Persistens og nedbrytbarhet
	12.3. Bioakkumuleringsevne
	12.4. Mobilitet i jord
	12.5. Resultater av PBT og vPvB vurdering
	12.6. Andre skadevirkninger

	AVSNITT 13: DISPONERING
	13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

	AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER
	14.1. UN-nummer
	14.2. FN-forsendelsesnavn
	14.3. Transportfareklasse(r)
	14.4. Emballasjegruppe
	14.5. Miljøfarer
	14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk
	14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket
	Andre relevante opplysninger

	AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER
	15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen
	15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

	AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER
	Faresymbol



	26_hms_Weber.ton 303 Silikatmaling.pdf
	Weber.ton 303 Silikatmaling
	AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET / FORETAKET
	1.1. Produktidentifikator
	1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot
	1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet
	1.4. Nødtelefonnummer

	AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON
	2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen
	2.2. Merkingselementer
	Farepiktogrammer (CLP)
	2.3. Andre farer

	AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER
	3.2. Stoffblandinger

	AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK
	4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak
	4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede
	4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

	AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK
	5.1. Slokkingsmidler
	5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen
	5.3. Råd til brannmannskaper

	AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP
	6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner
	6.1.1. For ikke-innsatspersonell
	6.1.2. For innsatspersonell
	6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø
	6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing
	6.4. Henvisning til andre avsnitt

	AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING
	7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering
	Beskyttelsestiltak
	7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter
	Betingelser for sikker oppbevaring
	7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

	AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE
	8.1. Kontrollparametrer
	8.2. Eksponeringskontroll
	Varselsskilt
	Åndedrettsvern
	Håndvern
	Øye- / ansiktsvern
	Hudvern

	AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER
	9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper
	9.2. Andre opplysninger

	AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET
	10.1. Reaktivitet
	10.2. Kjemisk stabilitet
	10.3. Risiko for farlige reaksjoner
	10.4. Forhold som skal unngås
	10.5. Uforenlige materialer
	10.6. Farlige nedbrytningsprodukter
	Annen informasjon

	AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER
	11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger
	Toksikologiske data fra komponenter 
	Øvrige helsefareopplysninger
	Potensielle akutte effekter
	Forsinket / repeterende
	Kreftfremkallende, arvestoffskadelige og reproduksjonstoksiske

	AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER
	12.1. Giftighet
	12.2. Persistens og nedbrytbarhet
	12.3. Bioakkumuleringsevne
	12.4. Mobilitet i jord
	12.5. Resultater av PBT og vPvB vurdering
	12.6. Andre skadevirkninger

	AVSNITT 13: DISPONERING
	13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

	AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER
	14.1. UN-nummer
	14.2. FN-forsendelsesnavn
	14.3. Transportfareklasse(r)
	14.4. Emballasjegruppe
	14.5. Miljøfarer
	14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk
	14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket
	Andre relevante opplysninger

	AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER
	15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen
	15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

	AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER
	Faresymbol



	28_hms_Weber BI-væske_Vannstopp.pdf
	Weber BI-væske/Vannstopp
	AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET / FORETAKET
	1.1. Produktidentifikator
	1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot
	1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet
	1.4. Nødtelefonnummer

	AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON
	2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen
	2.2. Merkingselementer
	Farepiktogrammer (CLP)
	2.3. Andre farer

	AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER
	3.2. Stoffblandinger

	AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK
	4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak
	4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede
	4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

	AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK
	5.1. Slokkingsmidler
	5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen
	5.3. Råd til brannmannskaper

	AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP
	6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner
	6.1.1. For ikke-innsatspersonell
	6.1.2. For innsatspersonell
	6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø
	6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing
	6.4. Henvisning til andre avsnitt

	AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING
	7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering
	Beskyttelsestiltak
	7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter
	Betingelser for sikker oppbevaring
	7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

	AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE
	8.1. Kontrollparametrer
	8.2. Eksponeringskontroll
	Varselsskilt
	Åndedrettsvern
	Håndvern
	Øye- / ansiktsvern
	Hudvern

	AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER
	9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper
	9.2. Andre opplysninger
	Fysikalske farer

	AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET
	10.1. Reaktivitet
	10.2. Kjemisk stabilitet
	10.3. Risiko for farlige reaksjoner
	10.4. Forhold som skal unngås
	10.5. Uforenlige materialer
	10.6. Farlige nedbrytningsprodukter
	Annen informasjon

	AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER
	11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger
	Toksikologiske data fra komponenter 
	Øvrige helsefareopplysninger
	Potensielle akutte effekter
	Forsinket / repeterende
	Kreftfremkallende, arvestoffskadelige og reproduksjonstoksiske

	AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER
	12.1. Giftighet
	Toksikologiske data fra komponenter 
	12.2. Persistens og nedbrytbarhet
	12.3. Bioakkumuleringsevne
	12.4. Mobilitet i jord
	12.5. Resultater av PBT og vPvB vurdering
	12.6. Andre skadevirkninger

	AVSNITT 13: DISPONERING
	13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

	AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER
	14.1. UN-nummer
	14.2. FN-forsendelsesnavn
	14.3. Transportfareklasse(r)
	14.4. Emballasjegruppe
	14.5. Miljøfarer
	14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk
	14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket
	Andre relevante opplysninger

	AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER
	15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen
	15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

	AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER
	Faresymbol




	webercal 109 Hydraulisk Kalkgrunning: Off
	webercal 158 Hydraulisk kalkmørtel Grov mfiber: Off
	webercal 159 Hydraulisk Kalkmørtel Grov: Off
	webercal 148 Hydraulisk Kalkmørtel: Off
	weberton 152 Hydraulisk Kalkmørtel Fin: Off
	Annet: Off
	Rødvig Kulekalk: Off
	webercal 246 Kalkmaling Våt: Off
	webercal 249 Kalkmaling kulturkalkfärg: Off
	weberton 242 CDmaling: Off
	weberton 301 Silikatgrunning: Off
	weberton 303 Silikatmaling: Off
	Annet_2: Off
	Utførelsesdato: 
	Ordrenummer sluttbehandling: 
	Annet2: 
	Annet1: 
	Fargekode: 


