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1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 

1.1 Produktbeteckning: 
Namn 

 

MATAKI LAGNINGSASFALT 
Art.nr: 50135401  

1.2 Relevanta identifierade 

användningar av ämnet 

eller blandningen och 

användningar som det 

avråds från: 

Mataki Lagningsasfalt är en snabblagningsmassa för asfalt och betongytor, 

klar att användas genast. 

 

Användning som det avråds från: 

Ingen identifierad. 
 

 

1.3 Närmare upplysningar 

om den som tillhanda-håller 

säkerhetsdatablad: 
 

 

 

Nordic Waterproofing AB 

Box 22 

SE-263 21 HÖGANÄS 

Tel. 042 - 33 40 00  

Kontaktperson: Catharina Svenningsson, Tel. 042 - 33 40 01 

e-post: catharina.svenningsson@nordicwaterproofing.com 

Telefonnummer för 

nödsituationer: 

 

020   99 60 00 

KEMIAKUTEN 

2. FARLIGA EGENSKAPER 

2.1 Klassificering av ämnet 

eller blandningen: 
(CLP 1272/2008) 

Ej klassificerad 

Produkten är en vara och kriterierna för klassificering och märkning omfattar 

ej varor. 

2.2 Märkningsuppgifter: Ej märkningspliktig Piktogram 

  Signalord 

Innehåller:   

Faroangivelser:   

Säkerhetsangivelser:   

Ytterligare information:   

2.3 Andra faror: - 

 

3. SAMMANSÄTTNING/ INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR  

3.1 Ämnen:  

3.2 Blandningar:  

mailto:catharina.svenningsson@nordicwaterproofing.com
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Namn CAS-nummer 

EG-nummer 

Halt % Klassificering enl. (CLP 1272/2008) Noter 

Bitumen 8052-42-4 / 

232-490-9 

< 5 % - - 

Produkten innehåller inga ämnen i upplysningspliktiga halter. 

 

MATAKI LAGNINGSASFALT består av olika stenmaterial med en stenstorlek av 0 – 5 mm, som hålls 

samman av ett bitumenbaserat bindemedel. 

 

4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN 

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen: 

Inandning: Produkten hanteras i kallt tillstånd och inandning av ångor är osannolik. 

Vid varmt väder eller stark uppvärmning kan det bildas ångor med spår av 

aromatiska kolväten. Åtgärd: Vila i frisk luft. Uppsök läkare om obehag kvarstår. 

Hudkontakt: Tvätta genast med tvål och vatten och skölj noga. Sök läkarhjälp om irritation 

uppstår. 

Kontakt med ögon: Avlägsna eventuella kontaktlinser. Håll ögonlocken brett isär och skölj med 

rikligt med tempererat vatten några minuter.  

Förtäring: Produkten är svår att förtära i större mängder. Troligen behövs ingen åtgärd vid 

förtäring mer än att skölja munnen. Vid ihållande besvär, kontakta läkare. 

Övriga upplysningar: - 

4.2 De viktigaste 

symptomen och 

effekterna, både akuta 

och fördröjda: 

Inga särskild symptom förväntas vid normal exponering. 

 

4.3 Angivande av 

omedelbar medicinsk 

behandling och särskild 

behandling som 

eventuellt krävs: 

Behandla symptomatiskt. 

 

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER 

5.1 Släckmedel: Lämpliga släckmedel: Brand kan släckas med pulver, koldioxid (CO2), skum 

eller vattendimma.  

Ej lämpliga släckmedel: Vattenstråle. 

5.2 Särskilda faror som 

ämnet eller blandningen 

kan medföra: 

Vid brand bildas koloxid och kolmonoxid. 

 

5.3 Råd till brand-

bekämpningspersonal: 

Skydd ska anpassas till omständigheterna. Vid större brand används dock normalt 

hel skyddsdräkt och andningsapparat försedd med friskluft.  

Valla in och samla upp kontaminerat spillvatten samt kassera enligt lokala 

föreskrifter. Sörj för att större mängder inte kommer ut i vatten/vattendrag eller 

avlopp. 
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6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP 

6.1 Personliga skydds-

åtgärder, skydds-

utrustning och åtgärder 

vid nödsituationer: 

Vädra ut området. Använd personlig skyddsutrustning vid sanering. 

6.2 Miljöskydds-

åtgärder: 

Sörj för att större mängder inte kommer ut i vatten/vattendrag eller avlopp. 

Meddela räddningstjänsten vid större utsläpp. 

6.3 Metoder och material 

för inneslutning och 

sanering: 

Samla upp spillet mekaniskt i lämplig behållare. Omhändertagande av avfall, se 

avsnitt 13. 

6.4 Hänvisning till andra 

avsnitt: 

Se avsnitt 8 för personlig skyddsutrustning. Se avsnitt 13 för omhändertagande av 

avfall. 

 

7. HANTERING OCH LAGRING 

7.1 Försiktighetsmått för 

säker hantering: 

Sörj för god ventilation. Undvik inandning av ångor från produkten samt kontakt 

med hud och ögon. 

7.2 Förhållanden för 

säker lagring, inklusive 

eventuell oförenlighet: 

Förvara produkten i täta behållare, svalt och torrt. Sörj för god ventilation. 

Förvaras åtskild från livsmedel, drycker och foder. 

 

7.3 Specifik 

slutanvändning: 

Ingen särskild. 

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD 

8.1 Kontroll-parametrar: 

Gränsvärden: Övervakning av hygieniska gränsvärden krävs inte. 

Produkten innehåller inga relevanta mängder av ämnen med hygieniskt gränsvärde. 

8.2 Begränsning av 

exponeringen: 

Sörj för god ventilation. Undvik kontakt med huden. Tvätta händerna före raster 

och efter arbetets slut. 

Personlig skyddsutrustning: 

- andningsskydd: Under stark värmeutveckling rekommenderas andningsskydd (helmask) för att 

förhindra inandning av ångor från produkten. 

      - handskydd: Använd lämpliga skyddshandskar. Använd handkräm för att förebygga 

uttorkning av händerna. 

   - ögonskydd: Vid långvarigt eller upprepat arbete med produkten eller där man kan befara att 

stänk av produkten kan komma i ögonen, rekommenderas skyddsglasögon. 

     - hudskydd: Använd lämpliga arbetskläder. 

Åtgärder för begränsning 

av exponering i miljön: 

Undvik utsläpp till vatten/vattendrag och avlopp. 

 

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER 

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper: 

Utseende: Granulat, svart Ångtryck: Lågt 
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Lukt: Karakteristisk lukt Ångdensitet: Ej relevant 

Lukttröskel: ? Relativ densitet: Ej känt 

pH-värde: Ej relevant Löslighet: 

 

Olöslig i vatten 

Löslig i organiska 

lösningsmedel. 

Smältpunkt/fryspunkt: - Fördelningskoefficient: 

n-oktanol/vatten: 

Ej känt 

Initial kokpunkt och 

kokpunktsintervall: 

- Självantändnings-

temperatur: 

Ej känt 

Flampunkt: > 100 °C Sönderfallstemperatur: Ej känt 

Avdunstningshastighet: Långsam Viskositet: Ej känt 

Brandfarlighet (fast 

form, gas): 

Ej brandfarlig Explosiva egenskaper: Inga explosiva egenskaper 

Övre/undre 

brännbarhetsgräns eller 

explosionsgräns: 

Ej relevant Oxiderande egenskaper: Inga oxiderande 

egenskaper 

9.2 Annan information - 

Brandklass: - 

Blandbar med vatten: Nej 

10. STABILITET OCH REAKTIVITET 

10.1 Reaktivitet: Ej reaktiv 

10.2 Kemisk stabilitet: Stabil under normala betingelser. 

10.3 Risken för farliga 

reaktioner: 

Inga särskilda 

10.4 Förhållanden som 

skall undvikas: 

Stark upphettning över 150°C. 

10.5 Oförenliga material: Undvik kontakt med oxiderande ämnen. 

10.6 Farliga sönder-

delningsprodukter: 

Vid brand bildas kolmonoxid och koldioxid. 

 

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION 

11.1 Information om de toxikologiska effekterna: 

Inandning: Normalt föreligger ingen risk för inandning eftersom produkten hanteras i kallt 

tillstånd. Vid varm väderlek eller upphettning kan ångor med aromatiska kolväten 

bildas, dessa kan irritera andningsorganen och ge upphov till huvudvärk, trötthet, 

yrsel och illamående. 

Hudkontakt: Produkten kan orsaka lätt irritation på hud.  
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Ögonkontakt: Produkten kan orsaka irritation i ögonen.  

Förtäring: Förtäring orsakar irritation i magtarmkanalen, vilket kan leda till illamående, 

kräkningar och diarré. 

Långtidseffekter: Mataki Vägasfalt Kallmak utgör ingen kronisk fara vid rumstemperatur, men 

innehåller mycket låga koncentrationer av polyaromatiska kolväten (PAH). 

Exponeringsrisk för PAH förekommer inte vid normal användning. Endast vid 

stark upphettning över 150°C kan (PAH) frigöras.  

 

12. EKOLOGISK INFORMATION 

12.1 Toxicitet: Produkten anses inte vara skadlig för miljön, men bör inte släppas ut i avlopp eller 

vatten/vattendrag. 

12.2 Persistens och 

nedbrytbarhet: 

Mycket långsamt nedbrytbar 

12.3 Bioackumulerings-

förmåga: 

Produkten innehåller inga ämnen med tendens att bioackumuleras i näringskedjan. 

12.4 Rörlighet i jord: Ej lättrörlig. 

12.5 Resultat av PBT- 

och vPvB-bedömningen: 

Produkten innehåller inga ämnen som är klassificerade som PBT- eller vPvB-

ämnen. 

12.6 Andra skadliga 

effekter: 

Ej känt. 

Ytterligare information:  

13. AVFALLSHANTERING 

13.1 Avfalls-

behandlingsmetoder: 

Produkten är ej farligt avfall.  

Lämnas för destruktion enligt lokala föreskrifter. 

Lämplig avfallskod kod är t.ex. 17 09 04 Annat blandat bygg- och rivningsavfall. 

Förpackningen är ej farligt avfall. 

  

14. TRANSPORTINFORMATION 

Produkten är ej reglerad som farligt gods. 

 

ADR/RID 

14.1 UN-

nummer 

14.2 Officiell 

transportbenämning 

14.3 Faroklass 

för transport 

14.4 För-

packningsgrupp 

14.5 

Miljöfaror 

Andra 

upplysningar 

- - - - - - 

IMDG      

14.1 UN-

nummer 

14.2 Officiell 

transportbenämning 

14.3 Faroklass 

för transport 

14.4 För-

packningsgrupp 

14.5 

Miljöfaror 

Andra 

upplysningar 

- - - - - - 
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ADN 

14.1 UN-

nummer 

14.2 Officiell 

transportbenämning 

14.3 Faroklass 

för transport 

14.4 För-

packningsgrupp 

14.5 

Miljöfaror 

Andra 

upplysningar 

- - - - - - 

IATA      

14.1 UN-

nummer 

14.2 Officiell 

transportbenämning 

14.3 Faroklass 

för transport 

14.4 För-

packningsgrupp 

14.5 

Miljöfaror 

Andra 

upplysningar 

- - - - - - 

14.6 Särskilda 

försiktighetsåtgärder: 

- 

14.7 Bulktransport enligt bilaga 

II till MARPOL 73/78 och IBC-

koden: 

 

- 

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER 

15.1 Föreskrifter/lagstiftning 

om ämnet eller blandningen 

när det gäller säkerhet, hälsa 

och miljö: 

CLP (Förordning 1272/2008/EC) 

SFS 2011:927 Avfallsförordningen. 

 

15.2 Kemikalie-

säkerhetsbedömning: 

Ej känt för någon ingrediens i produkten. Troligen utförd för bitumen då 

denna är registrerad. 

 

16. ANNAN INFORMATION 

Nordic Waterproofing AB är anslutet till REPAREGISTRET AB. 

Information kan fås från REPAs Kundtjänst telefon 0200  88 03 10 eller via Internet  

http://www.forpackningsinsamlingen.se eller http://www.repa.se 

Utfärdat: 

Revisionsnummer: 

Ersätter: 

2015-10-07 

6 

2015-09-09 
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Följande avsnitt har ändrats:  Avsnitt 1, 3 och 9. 

Förkortningar: vPvB: Mycket persistent, mycket bioackumulerande (very persistent, very    

           bioaccumulative) 

VOC: Lättflyktiga organiska föreningar (Volatile Organic Compounds) 

CLP: CLP förordningen (1272/2008) (Classification, Labelling and  

          Packaging) 

Krav på utbildning: Användaren ska känna till innehållet i säkerhetsdatabladet. 

Övriga upplysningar: Produkten skall förvaras, hanteras och användas i överensstämmelse med 

god industriell arbetshygienisk praxis. 

Ansvarig för 

säkerhetsdatabladet (e-post): 

Catharina Svenningsson 

(catharina.svenningsson@nordicwaterproofing.com) 

Slutlig anmärkning: Eftersom användarens arbetsförhållanden ligger utanför vår kännedom och 

vår kontroll, bör uppmärksammas, att det alltid är användarens ansvar att 

vidta nödvändiga förhållningsregler för att efterleva gällande regler. 

Säkerhetsdatabladet är utarbetat med hjälp av upplysningar från 

leverantören samt gällande EU- och nationell lagstiftning. 

  

 

 

 

 

 

 

 


