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SHA-DATABLAD 
Dette datablad omfatter alle sementbaserte tørrmørtler 
levert av Nordic Materials Construction AS. Etter blanding 
med vann herder materialene til fast stoff. Leveres i sekk 
eller plastspann. 
 
1. PRODUKTNAVN OG LEVERANDØR 

Handelsnavn:  
NM-Betong, NM-Keramikk, Nordic Ceramic, 
Densit, Densitop, Densiphalt, Ferrotop, Ducorit, 
SkimCoat. 
Leverandør:  
Nordic Materials Construction AS - NMC 
Mjåvannsvn. 7, NO-4628 Kristiansand 
Tlf.: 38 18 50 50, Fax: 38 18 50 51 
E-mail: post@nordic-materials.com 
 

2. ANVENDELSESOMRÅDE 
Slitebelegninger, industrielle støpemasser, påstøp på 
gulv og trafikkerte områder, sprøytemørtler, 
spesialmørtler. 

 
3. ANVENDELSESBEGRENSNING 

Ingen spesielle. Uansett lagringstid er kromatinnholdet 
mindre enn 2 mg/kg. 

 
4. KRAV TIL SPESIELL UTDANNELSE 

Ingen spesielle sikkerhetsmessige krav. 
 
5. UTSEENDE, LUKT M.M. 

Grått pulver, ingen lukt. 
 

6. HELSERISIKO 
Innånding:  Innånding av større mengder støv bør 
unngås da støvet kan virke irriterende på nese og 
luftveier. 
Svelging: Vil kunne medføre etsning i munn og svelg. 
Det foreligger forøvrig ingen opplysninger om 
helsefare ved svelging. 
På huden: Tørrmørtel utrørt i vann – d.v.s. i fersk, 
uherdet tilstand – er sterkt alkalisk og virker etsende 
ved lengre tids kontakt. 
I øynene: Støv i øynene virker etsende.  
 

7. FØRSTEHJELP 
Ved innånding:  Frisk luft og hvile under oppsyn. Ved 
hoste eller åndenød oppsøkes lege. Medbring dette 
datablad. 
Hudkontakt:  Fjern forurenset tøy og skyll grundig med 
vann. Smør med fuktighetskrem.  
 
 

Øyekontakt:  Skyll straks grundig med vann – minst 15 
min. Ved fortsatt sjenanse – fortsett skylling og søk 
straks lege. Medbring dette datablad. 
Svelging:  Skyll straks munn og drikk rikelig med 
væske. Ved ubehag eller ved inntakelse av større 
mengder oppsøkes lege omgående. Medbring dette 
datablad. Fremkall ikke oppkast. 
 

8. INFO TIL HELSEPERSONALE 
Materialene er å betrakte som sementbasert mørtel 
eller sementbasert, ildfast støpemasse. 
 

9. VERNETILTAK 
Det skal være lett tilgang til rikelig med vann, samt 
øyeskylleflaske. Ved større støvdannelser bør 
godkjent åndedrettsvern benyttes. Ved direkte kontakt 
med mørtel blandet med vann anbefales det å benytte 
hansker og beskyttelsesbriller. 
Etter arbeidet – og i pauser – bør hendene vaskes og 
smøres med fuktighetskrem. 
 
Produkter som er støpt og herdet – og som skal 
anvendes ved høy temperatur - må tørkes ut etter 
leverandørens nærmere anvisning.  
 

10. HÅNDTERING OG LAGRING. 
Oppbevares tørt og utilgjengelig for barn. 
 

11. SPESIALAVFALL 
Er ikke å regne som spesialavfall. Avfall håndteres 
som gjeldende miljøregler for betong og mørtel. 
 

12. BRANN – OG EKSPLOSJONSDATA 
Ubrennbart materiale. 
 

13. FYSIKALSKE DATA 
Smeltepunkt: > 2.000 oC. 
Spesifikk vekt: 2,2-3,0 kg/L. 
Løselighet i vann: Ja.  
Reagerer kjemisk med vann til fast stoff. 
 

14. TRANSPORT OG EMBALLASJE 
Ikke klassifisert som farlig gods. 
 

15. BRUKERMERKING - ETSNINGSFARE: 
Lokalirriterende (Xi). 
Risiko for alvorlig øyeskade. 
Oppbevares utilgjengelig for barn. 
I tilfelle støv i øynene – skyll straks med store 
mengder vann – og søk lege ved fortsatt ubehag. 
Ved blanding med vann dannes kalsiumhydroksyd. 
 

16. ØVRIG INFORMASJON 
Ytterligere informasjon:  Kontakt produktleverandøren. 
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