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CEM I 32,5 R Cement ● EN 197-1  
 
01. Identifikation  

Euro-cement CEM I 32,5 R ● DS EN 197-1  
Producent: Zementwerk Berlin GmbH & Co. KG  
Importør: C m.m. ApS.  
 

02. Sammensætning  
Cement. Fremstillet af portlandcement klinker; gips; anhydrit. Cementen er kromneutraliseret.  
 

03. Fareidentifikation 
  

Faremærkning  

 Lokalirriterende 

R 37/38 Irriterer huden og åndedrættet 

R 41 Risiko for alvorlig øjenskade. 

 
04. Førstehjælpsforanstaltninger  

Indånding: Søg til frisk luft. Ved åndenød og åndedrætsbesvær, søg læge.  
Hudkontakt: Fjern forurenet tøj og skyl huden grundigt med vand.  
Øjenkontakt: Skyl straks med rent vand i min. 15 minutter uden at gnide i øjet. Fjern evt. 
kontaktlinser. Ved vedvarende gener, søg læge.  
Indtagelse: Skyl munden og drik rigeligt med vand, evt. mælk. Fremkald ikke opkastning, søg læge.  
 

05. Brandbekæmpelse  
Cementen er ikke brandbar. Ingen særlige forholdsregler.  
 

06. Udslip og spild  
Brug arbejdsmetoder som minimerer støvdannelse og brug personlige værnemidler. Spild 
deponeres på losseplads efter aftale med de lokale myndigheder.  
 

07. Håndtering og opbevaring  
Opbevares utilgængeligt for børn 
Minimer støvdannelse og undgå kontakt med hud og øjne.  
Tåler oplagring i 6 måneder på et tørt sted.  
 

08. Eksponeringskontrol og personlige værnemidler  
Brug kun værnemidler som opfylder gældende CEN standrder.  
Brug altid arbejdshandsker, sikkerhedsbriller, støvmaske og arbejdsbeklædning som beskytter 
huden.  
 

09. Fysisk-kemiske egenskaber  
Gråt pulver med neutral lugt og en PH-værdi på ca. 13.  
 

10. Stabilitet og reaktivitet  
Undgå fugt.  
Ingen særlige forholdsregler. 
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CEM I 32,5 R Cement ● EN 197-1 fortsat 

 

11. Sundhedsfarlige egenskaber  
Indånding: Støv kan irritere luftveje og medføre hoste og åndedrætsbesvær.  
Hudkontakt: Støv kan virke irriterende på hud med ætsning og eksem til følge.  
Øjenkontakt: Støv eller stænk kan give varige øjenskader.  
Indtagelse: Indtagelse kan medføre ætsning af hals, mave og tarm.  
Langtidseffekt: Hyppig indånding af støv kan medføre lungesygdomme. Risiko for allergi.  
 

12. Miljøoplysninger  
Ingen særlige oplysninger.  
 

13. Bortskaffelse  
Spild og rester bortskaffes efter aftale med de lokale myndigheder.  
 

14. Transport  
Ingen restriktioner.  
 

15. Oplysninger og regulering  
  

Faremærkning  

 Lokalirriterende 

R 37/38 Irriterer huden og åndedrættet 

S2 Opbevares utilgængeligt for børn  

S22 Undgå indånding af støv 

S24 Undgå kontakt med huden  

S25 Undgå kontakt med øjnene  

S26 Ved øjenkontakt skyl straks grundigt med vand og søg læge 

S39 Brug beskyttelsesbriller og beskyttelseshandsker  

 
Cementen indeholder calciumoxid. Ved blanding med vand dannes calciumhydroxid, som  
kan virke ætsende på hud og øjne.  
 
Brugeren skal være grundigt instrueret i arbejdets udførelse, produktets egenskaber samt  
nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.  

 

16. Andre oplysninger  
• Produktinformation fra Cmm  
• Prüfzeugnis fra Labor Qualitätswesen ZWB  
• EC-Certificate of Conformity fra DVZ (Verein Deutscher Zementwerke e.V.)  
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