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Effektivitet

>Concrobium er ikke ligesom
andre kemikaliebaserede
skimmelbekæmpelsesmidler,
fordi det virker ved fysisk at
indkapsle skimmelsvamp og
skimmelsporer, for derved at
inaktivere disse, efterhånden
som Concrobium hærder.

>Når Concrobium hærder,
danner det et usynligt, anti-
mikrobielt skjold, som for
bestandig forhindrer mikrober i
at sætte sig, og dermed und-
gås fornyet skimmelvækst.

Særdeles effektivt og sikkert i anvendelse

Sikkerhed

>Concrobium er 100% naturligt og
består udelukkende af FDA-godkendte
fødevaretilsætningsstoffer.

>Concrobium indeholder ingen
kvaternære ammoniumforbindelser,
klorforbindelser, alkohol og andre
flygtige organiske forbindelser og
afgiver ingen skadelige gasser.

>Concrobium udgør ingen sund-
hedsrisiko for brugere eller beboere.

>Concrobium kræver ingen særlig
håndtering eller personlige værne-
midler og leveres som en brugsklar
væske.

>Concrobium er 100% biologisk
nedbrydeligt, og der stilles ingen
specielle krav til bortskaffelse.

Se i øvrigt sikkerhedsdatablad for specifik
sikkerhedsinformation omkring Concrobium.Fås i 4-liters dunke.

> afrenser skimmelsvamp og skimmelsvampesporer

> nanotynd belægning forebygger genvækst af skimmel

> eliminerer skimmellugt

> 100% naturligt, lugtfrit og biologisk nedbrydeligt
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nemt at bruge
Concrobium rengør, indkapsler og inaktiverer skimmel-
sporer og yder langtidsbeskyttelse i et og samme bruger-
venlige produkt. For professionelle betyder ét enkelt pro-
dukt lavere omkostninger og øget produktivitet:

>Concrobium kan anvendes på praktisk talt alle overflader uden risiko for
skade.

>Concrobium efterlader ingen skadelige rester, der kan udsætte børn
eller kæledyr for risici.

>Concrobium er lugtfrit og indeholder ingen duftstoffer, der kan irritere
skadeservicemedarbejdere eller skadelidte/beboere under arbejdet.

>Concrobium kan påføres med en standard vådfogger/cyklon, der gør det
let at behandle store eller utilgængelige områder.

concrobium på arbejde

Concrobium anvendes ved skimmel- og vandskade-
sanering. Concrobium sikrer et vellykket resultat og yder
samtidig langtidsbeskyttelse:

>Første trin: Concrobium udlægges/påføres i hele området for at
indkapsle og inaktivere svampesporer. Samtidig forebygges/forhindres
yderligere forurening.

>Påfør Concrobium med klud eller børste for at fjerne pletter fra over-
flader, hvis dette ønskes af kosmetiske årsager.

>Concrobium tågesprøjtes ind i svært tilgængelige områder, hvor
skimmel findes, eller hvor der er mistanke om skimmelvækst, og hvor
fjernelse af byggematerialer ikke er praktisk muligt.

>Efter området er rengjort og komplet færdigsaneret, påfør da Con-
crobium i hele det behandlede område for at efterlade en ekstra be-
skyttelse mod fremtidig skimmelvækst.

Se speciel brochure vedr. påføring med vådfogger/cyklon.

for yderligere information

For yderligere information om Concrobium kontakt:
NAC Europe Tlf.: +45 7442 6292
Ellegårdvej 18 Fax: +45 7442 4786
6400 Sønderborg Mail: info@nac-europe.com
Danmark www.nac-europe.com

Ideelt

>Som middel mod
skimmel i hjem,
virksomheder og
institutioner

>Til forebyggelse af
skimmelangreb efter
oversvømmelser og
vandskader

>Som forbehandling
af byggematerialer
for at opnå resi-
stens mod skimmel-
svamp
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Formålet med fogging: at mætte luften med en tåge, 
således at væskepartiklerne bevæger sig gennem 
rummet for at coate overflader.    
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Sikkerhedsdatablad

Concrobium
1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden
PR-nummer: 1925268
Udarbejdelsesdato: 22-05-2006
Revision: 15-10-2007 / ABB
Erstatter den: 05-10-2006

Anvendelse: Skimmelbekæmpelsemiddel

Leverandør:
NAC europe ApS
Ellegårdvej 18  
DK-6400 Sønderborg 
Tlf.: +45 74 42 62 92  Fax: +45 74 42 47 86  
Nødtelefonnr.: +45 74 42 62 92
Nødtelefonen er åben mellem klokken 8 og 16 på 
hverdage.
E-mail: info@nac-europe.com

2. Fareidentifikation
Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer
Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note
231-509-8 Trinatriumphosphat Xi;R36/37/38 1-5
Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

4.Førstehjælpsforanstaltninger
Indånding
Søg frisk luft. 

Indtagelse
Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. 

Hud
Vask huden længe og grundigt med vand. 

Øjne
Skyl med vand (helst fra øjenskyller) til irritationen ophører. Søg læge ved fortsat irritation. 

Øvrige oplysninger
Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatabladet eller etiket.  Symptomer: Se punkt 11. 

5. Brandbekæmpelse
Produktet er ikke umiddelbart antændeligt. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft. 

6.Forholdsregler over for udslip ved uheld
Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8.  Spild inddæmmes og opsamles med sand eller andet absorberende materiale og 
overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt 13 for bortskaffelse. 

7.Håndtering og opbevaring
Håndtering
Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler. 

Opbevaring
Der er ingen særlige krav til opbevaring. Produktet bør dog opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler, 
foderstoffer, lægemidler o.lign. 

Chemtox A/S, Birkemosevej 7, DK-6000 Kolding Tlf.: +45 75508811, Fax: +45 75508810, E-mail: chemtox@chemtox.com, Web: www.chemtox.com 

EcoCare
Ellegårdvej 18 
DK-6400 Sønderborg
Tlf.: +45 74 42 47 50  Fax: +45 74 42 47 86
Nødtelefonnr.: +45 74 42 47 50
Nødtelefonen er åben mellem klokken 8 og 16  
på hverdage.
Email: ecocare@c.dk
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Concrobium

8.Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler
Forholdsregler ved brug
Ingen særlige krav. 

Åndedrætsværn
Ikke påkrævet. 

Handsker og beskyttelsestøj
Handsker af plast eller gummi anbefales. 

Øjenværn
Ikke påkrævet. 

Grænseværdier
Indeholder ingen oplysningspligtige stoffer.

9.Fysisk-kemiske egenskaber
Tilstandsform: Væske
Farve: Klar
Lugt: Ingen
pH (koncentrat): 11,1-11,5 ved 25°C
Massefylde: 1,022 g/ml

Viskositet: 1,022 (20°C)

10.Stabilitet og reaktivitet
Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger. 

11.Toksikologiske oplysninger
Akut
Indånding
Der er ingen farlige dampe over produktet. 

Indtagelse
Indtagelse kan give ubehag. 

Hudkontakt
Kan virke let irriterende. 

Øjenkontakt
Forbigående irritation. 

Langtidsvirkninger 

12.Miljøoplysninger
Undgå at udlede større mængder koncentreret spild og rester til kloak. 

Chemtox A/S, Birkemosevej 7, DK-6000 Kolding Tlf.: +45 75508811, Fax: +45 75508810, E-mail: chemtox@chemtox.com, Web: www.chemtox.com 
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Concrobium

13. Forhold vedrørende bortskaffelse
Produktet er ikke farligt affald i henhold til Affaldsbekendtgørelsen. Det anbefales, at spild og affald bortskaffes via den kommunale affaldsordning 
med nedenstående specifikationer. 

Kommunekemi's affaldsgruppe:  T  Affaldsfraktion:  01.11
EAK-kode: Afhængigt af branche og anvendelse f.eks. 06 13 01  Uorganiske plantebeskyttelsesmidler, træbe-skyttelsesmidler og andre biocider 

Absorptionsmiddel/klude forurenet med produktet: 
Kommunekemis affaldsgruppe: Z Affaldsfraktion: 05.99 
EAK-kode: 15 02 03 Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørringsklude og beskyttelsesdragter, bortset fra affald henhørende under 15 02 02. 

14.Transportoplysninger
Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods på vej og sø i henhold til ADR og IMDG.

15. Oplysninger om regulering
Farebetegnelse: Det er vurderet, at produktet ikke skal klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

Anden mærkning
Ingen. 
Anvendelsesbegrænsning
Ingen. 

Krav om uddannelse
Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning. 

Kemikaliesikkerhedsvurdering
Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

16.Andre oplysninger
Branche
Skadeservicebranche
Anvendte kilder
ADR 2007 udgave og IMDG 2006 udgave. 
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 329/2002, senest 
ændret ved nr. 102/2007. 
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 923/2005. 
At-Vejledning C.0.1, 2007, Grænseværdier for stoffer og materialer. 
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr. 1634/2006. 
Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø nr. 559/2002 + 
Forordning 1907/2006/EF. 

Øvrige oplysninger
Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af leverandørens oplysninger om fysisk/kemiske egenskaber og samtlige indholdsstoffer i 
produktet. 

Ordlyd af R-sætninger i punkt 3
R36/37/38 Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden. Ingen R-sætninger. 

Der er foretaget ændringer i følgende punkter
1,2,3,4,11,13,15,16 



