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1. A TERMÉK MEGNEVEZÉSE / GYÁRTÓ 
 
 
1.1. A termék neve: Portlandcement AALBORG WHITE 

CEM I 52,5 R (fehércement) 
 
1.2 Alkalmazás:  Kötőanyag, amely természetes és mesterséges adalékok  

(homok, kavics, kő) hozzáadásával habarcs, vakolat és 
beton gyártásához alkalmazható. Az AALBORG WHITE 
fehércement krómtól semleges, mivel a gyártás során 
krómtartalmú nyersanyagot nem használtak fel. Ezáltal 
megfelel azon EU követelménynek, amely szerint maximum 
2 mg/kg oldott krómtartalom lehet a cementben normál és 
száraz tárolási viszonyok között.  

 
1.3. Csomagolás: 25, 40 és 50 kg-os papírzsákban. 
 
1.4. Gyártó:   AALBORG PORTLAND 
    DK-9100 Aalborg, Rordalsvej 44. 
    Dánia 
    Tel: +45 98 16 77 77 
     
1.5. Forgalmazó:  Széria-Trans Kft 
    1116. Budapest, Adony u. 7. 
    Tel: 1-466-7758; Fax:1-209-8180 
 
1.6. Kiállításért felel: SDS_info@dhigroup.com 
 
1.7. Segélykérés: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat 

1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 
ETTSZ telefon: 06-80-201199 (ingyenesen hívható) 

 
 
2. LEHETSÉGES VESZÉLYEK 
 A termék besorolása: Xi; R37/38 R41 
 
2.1. Emberre: a keletkező por ingerelheti a légutakat, torokgyulladást, köhögést 

idézhet elő, valamint ingerlően hat a nedves bőrre. A tartós érintkezés a nedves 
cementtel, vagy a termék vizes keverékével allergiás bőrgyulladást okozhat. 
Huzamosabb ideig tartó belégzés esetén tüdőbetegség léphet fel. A por, vagy a 
keverék szembe jutva tartós szemkárosodáshoz vezethet. 

 
2.2. Környezetre: a termék kezelése során a környezetre ható veszély nem várható. 

Vízzel való érintkezése esetén a termék megkeményedik, és biológiailag nem 
bomlik le. 
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3. ÖSSZETÉTEL / ALKOTÓRÉSZEK ADATAI 
 
3.1. A termék tartalma, összetevője: cement 
 
3.2. A törvényi rendelkezés szerint az alábbiak megjelölése szükséges: 
 - kémiai neve :   Portlandcement 
 - CAS-szám:   65997-15-1 
 - EG(EINECS)-szám: 266-043-4 

- % :                 75-100 
- besorolás:      Xi, R37/38 R41 

 
 
4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS 
 
4.1. Belégzés esetén: erős belégzés esetén az érintett személyt vigyük a friss 

levegőre, szükség esetén forduljunk orvoshoz, és a biztonságtechnikai 
adatlapot is mutassuk meg neki. 

 
4.2. Szembejutás: azonnal öblítsük ki kb. 15 percig vízzel, nyissuk tágra a szemet, 

és ne dörzsöljük, a kontaktlencsét vegyük ki, szükség esetén forduljunk 
orvoshoz, a biztonságtechnikai adatlapot vigyük magunkkal. 

 
4.3. Bőrrel való érintkezés: hosszabb idejű bőrrel való érintkezés esetén vízzel 

mossuk le, a cementes ruhát vessük le. 
 
4.4. Lenyelés: igyunk rá vizet vagy tejet, öblítsük ki a szánkat és konzultáljunk az 

orvosunkkal. Soha ne hánytassunk, hányás esetén a fejet tartsuk mélyen, és 
azonnal forduljunk orvoshoz, a biztonságtechnikai adatlapot vigyük magunkkal. 

 
 
5.        TŰZVESZÉLYESSÉG 
 
5.1. Alkalmazható oltóanyag: minden oltóanyag alkalmazható. Az oltóanyag 

megválasztását az együtt égő vegyi anyagok határozhatják meg. 
 
5.2. Külön utalás: a termékkel érintkező oltóvíz maró hatást fejthet ki. 
 
5.3. Különleges védőfelszerelés: az oltóvízzel való érintkezés kockázata esetén 

vegyileg ellenálló védőfelszerelés használata szükséges. 
 
 
6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLEN KIÖMLÉS ESETÉN 
 
6.1. Személyeket érintő intézkedések: a por belégzését, szembe jutását, valamint a 

bőrrel való tartós érintkezését kerüljük. A porképződést minimalizálni. A 
megfelelő személyi védőfelszereléseket használni. (lásd 8. pont) 
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6.2. A környezet védelmét érintő intézkedések: a terméket, a keletkezett hulladékot 

ne szórjuk el, hanem engedélyezett hulladékgyűjtőben, a helyi szokásoknak 
megfelelően helyezzük el. 

 
6.3. Tisztítási eljárások: száraz állapotban mechanikusan kell felszedni, ha 

lehetőség van rá, akkor porszívózni. (lásd 13. pont) 
 
 
7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS: 
 
7.1. Kezelés: be kell tartani a vegyi anyagok kezelésénél szokásos higiéniai 

alapkövetelményeket. A por belégzését, szembe jutását, valamint a bőrrel való 
tartós érintkezését kerülni kell. A poros ruházatot vessük le. A porképződést 
minimalizáljuk. 

 
7.2. Műszaki intézkedések: technológiai utasítások alkalmazása, a porképződés 

minimalizálása. 
 
7.3. Mű szaki követelmények: szükség esetén mechanikus szellő zést alkalmazni. 

Nagyobb mennyiségő  víznek, illetve a szem öblítéséhez használatos 
folyadéknak elérhető  közelségben kell lennie. 

 
7.4. Tárolás: a terméket szárazon, eredeti zárt csomagolásban kell tárolni. A már 

felnyitott zsákokat használat után légmentesen zárjuk le és a benne maradt 
anyagot minél előbb használjuk fel. 

 
 
8. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI 

ÉS A SZEMÉLYI VÉDŐFELSZERELÉSEK 
 
8.1. Műszaki intézkedések: a kielégítő szellőztetésről gondoskodni kell. A 

határértékek figyelembevétele, a belélegezhető por mennyiségét a minimálisra 
kell korlátozni. 

 
8.2.     A belélegezhető részecskék koncentráció-határa a munkatér levegőjében:  

belélegezhető frakció koncentráció-határa (8 óra munkaidő): 10 mg/m3   
(referencia: TRGS 900) 

 
8.3. Személyi védőfelszerelések: porálarc – lehetőleg P2 részecskeszűrővel, 

védőkesztyű, védőszemüveg ill. arcvédő, védőruha használata. A 
védőfelszerelések tekintetében tartsuk be az érvényes normákat, és 
konzultáljunk a védőfelszerelések beszállítóival. 

 
8.4. Higiénia: munkavégzés után a poros ruhát vessük le, és testünket szappanos 

vízzel alaposan mossuk meg. 
 
 
 
 



Aalborg Portland/ gyártó 
 
 

BIZTONSÁGI ADATLAP ÁTDOLGOZVA:  2009. 02. 10. 
Széria-Trans/forgalmazó 1907/2006/EK, 31. cikkelye szerint                                   Oldal:4/6 

 
 
 
9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI JELLEMZŐK 

Szín:                                                  cement-fehér 
Szag:                                                 szagtalan 
PH-érték:                                           ca. 13   (vízzel kevert cementnél) 
Forráspont:                                        nem releváns 
Gyulladáspont:                                   nem releváns 
Robbanékonyság:                              nem releváns 
Relatív töménység:                           nincs adat 
Oldhatóság:                                       vízzel keverhető 

 
 
10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG  
 
10.1.    Stabilitás: stabil. 
 
10.2.  Elkerülendő körülmények: vízzel, nedvességgel érintkezve megkeményedik. 
 
10.3.  A bomlástermék veszélyessége: nincs ilyen 
 
 
11.  TOXIKOLÓGIAI ADATOK 
 
11.1. Belégzés: a por ingerelheti a torkot és a légutakat, valamint köhögést idézhet 

elő. 
 
11.2. Bőrrel való érintkezés: a por ingerelheti a nedves bőrt. Az anyaggal való tartós 

érintkezés maró hatást fejthet ki. 
 
11.3. Szembejutás: a por és a bekevert anyag szembe fröcskölése tartós 

szemkárosodáshoz vezethet. Azonnali elsősegély szükséges. 
 
11.4. Lenyelés: a termék alakjából kifolyólag kevéssé valószínű. Erős ingerlő hatást 

fejthet ki a szájban, a nyelőcsőben és a gyomor-bél csatornában. 
 
11.5. Időben elhúzódó hatások: a por rendszeres belégzése hosszabb időtartamon 

keresztül a tüdőkárosodás rizikóját növeli. 
 
 
12. ÖKOLÓGIAI ADATOK 
 
12.1. Mobilitás: a termék nem illékony, túlságosan poros kezelésnél azonban 

szétterjedhet. 
 
12.2. Bomlékonyság: biológiailag nem bomlékony. 
 
12.3. Ökotoxicitás: a portlandcement felhasználása környezeti károsodást nem okoz. 

Vizeket veszélyeztető osztályba sorolása: 1, enyhén veszélyes (saját 
besorolás). 
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13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS 
 
13.1. A termék hulladékkezelése: a termék hulladékkezelésénél figyelembe kell venni 

a helyi engedélyezett hulladékgyűjtés előírásait. A hulladék veszélyes 
hulladékosztályba van sorolva, de a megkeményedett anyag normál esetben 
azonban nem tekinthető vegyi hulladéknak. 
Anyagmaradék hulladékkulcs-szám: 101306 
Üres csomagolás hulladékkulcs-szám: 150101 

 
 
14. A SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 
 

A portlandcement közúton, vasúton és hajón történő szállításakor nem minősül 
veszélyes anyagnak, megtartva a nemzeti és nemzetközi előírásokat (IMDG, 
ICAO/IATA, ADR/RID). 

 
 
15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK / ELŐÍRÁSOK 

Vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és 
korlátozásáról szóló, az Európai Parlament és Tanács 2006. december 18-án 
hozott 1907/2006/EK számú rendelete (REACH), az Európai Vegyianyag-
ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 
793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK 
tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK 
bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről. 

 
15.1. A termék veszélyességi megjelölése:  
 
      Xi 

 X    
                   irritatív 

 
15.2.   R- tételek:         R37/38       Légzőszerveket, bőrt izgató hatású 
                                      R41            Komoly szemkárosodást okozhat 
 
 
15.3. S-tételek:              S2           Gyermekek kezébe nem kerülhet 
                                         S22          A port ne lélegezzük be 
                                         S26          Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell 

mosni és orvoshoz fordulni 
S37/39          Munka közben alkalmas védőkesztyűt és 

védőszemüveget/arcvédőt kell viselni 
 

Kalcium-oxid. A termék vizes keverékében kalcium-hidroxid képződik, amely 
maró hatással van a bőrre és a szemre. 
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16. EGYÉB INFORMÁCIÓK  
 

A felhasználónak a termék biztonságos használata érdekében tisztában kell 
lennie jelen biztonsági adatlap tartalmával. 
 
 
R mondatok: 
R37/38  Légzőszerveket, bőrt izgató hatású. 
R41   Komoly szemkárosodást okozhat. 
 
________________________________________________________________ 
A biztonsági adatlapban szereplő információk mai ismereteinken alapulnak, és 
feltételezzük, hogy a terméket a megadott viszonyoknak, valamint a 
csomagoláson megjelölt, és/vagy a vonatkozó műszaki szakirodalomban leírt 
felhasználási módoknak megfelelően alkalmazzák. Minden más felhasználás, 
illetve más termékekhez való hozzákeverés és kombináció felhasználó 
felelősségét terheli. 
 
 
 
 
 
 
 
Kidolgozta: DHI – Centre for Enviroment and Toxicology, Agern Allé 5, DK-2970 Hörsholm, Dánia 
www.dhigroup.com 

 
 
 


	Szín:                                                  cement-fehér

