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22. marts 2023 
 

Sikkerhedsdatablad 
 
1. Produkt og virksomhed 

 
 Produktnavn:   Danmuld Dækbark 

 
 Beskrivelse:   Danmuld Dækbark 

 
 Leverandør: Pindstrup Mosebrug A/S 

Fabriksvej 2 
8550 Ryomgaard 
Denmark 
 
Phone: + 45 8974 7489 
E-mail: pindstrup@pindstrup.com 

_________________________________________________________________________________ 
 
2. Fareidentifikation  
 Dette produkt er ikke klassificeret som farlig 
_________________________________________________________________________________ 
 
3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 

Bark 
_________________________________________________________________________________ 
   
4. Førstehjælpsforanstaltninger 
 Indånding:   Bring personen i frisk luft 
 Indtagelse:   Drik rigeligt med vand 
 Hud:    Skyld med rent vand 
 Øjne: Skyld i rigeligt med vand. Evt. kontaktlinser fjernes og øjet 

skylles godt  
 
 I tilfælde af vedvarende gener: kontakt læge 
_________________________________________________________________________________ 
 
5. Brandbekæmpelse 
 Slukningsmidler:   Vand 
 
 Særlige farer: Varmegang kan fortsætte under emballage/stakke efter 

slukning på overfladen. Åben emballagen eller minimer stakken 
for at sikre at branden er fuldstændig slukket 

_________________________________________________________________________________ 
 
6. Forholdsregler ved udslip 
 Personlige sikkerhed:   Undgå indånding af støv. Sørg for at materialet er fugtigt 

Miljøbeskyttelse:  Ikke bestemt 
 Inddæmning/oprensning: Støvsuge eller feje. Undgå så vidt muligt at støve under 

rengøringen 
_________________________________________________________________________________ 
 
7. Håndtering og opbevaring 
 Håndtering:   Undgå inhalering. Brug almindeligt arbejdstøj 
 Opbevaring:   Ingen specielle krav til opbevaring 
_________________________________________________________________________________ 
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8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 
Brug almindelig arbejdstøj. Undgå inhalering. Vask godt med vand og sæbe efter endt 
arbejdsdag. 

_________________________________________________________________________________ 
 
9. Fysisk-kemisk egenskaber 
 Udseende:   Blond til brun fiberrig organisk stof 
 Lugt:    Jord       
 pH:    pH 4,0-7,0 
 Kogepunkt:   Ikke bestemt 
 Smeltepunkt:   Ikke bestemt 
 Dekomponeringstemperatur: Ikke bestemt 
 Flammepunkt:   Ikke bestemt 
 Eksplosive egenskaber:  Ikke bestemt 
 Damptryk:   Ikke bestemt 
 Opløselig:   Ikke bestemt 
_________________________________________________________________________________ 
 
10. Stabilitet og reaktivitet 

Stabilitet:   Produktet er stabilt 
Forhold der skal undgås: Varme og åben ild/flammer 

_________________________________________________________________________________ 
 
11. Toksikologiske oplysninger 
 Inhalation:   Støv kan irritere vejrtrækningen 
 Hud kontakt:   Kan forårsage hudirritation ved modtagelige personer 
 Øjne:    Støv kan irritere 
 Indtagning:   Ingen kendte skader ved indtagning af mængder sket ved uheld 
_________________________________________________________________________________ 
 
12. Miljøoplysninger 
 Mobilitet:   Produktet er uopløselig og synker i vand 
 Persistens og nedbrydelighed: Biologisk nedbrydeligt 
 Bioakkumuleringspotentiale: Ikke bestemt 
 Akvatisk giftig:   Kan være gavnlig for planteliv 
 Økotoksicitetseffekter:  Ikke bestemt 
_________________________________________________________________________________ 
 
13. Forhold vedrørende bortskaffelse 

Bortskaffelse: Dette produkt er ikke defineret som farlig. Bortskaffelse skal ske 
i henhold til lokal/national lovgivning 

 
Pakkemateriale:  Bortskaffes i henhold til lokal/national lovgivning 

  
 Rest/ 

Ikke brugt produkt: Kan bruges som jordforbedring i henhold til lokal/national 
lovgivning 

_________________________________________________________________________________ 
 
14. Transportoplysninger 
 Transport af dette produkt er ikke klassificeret som farlig 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
15. Oplysning om regulering 

Sphagnum behøver ikke at blive klassificeret ifølge Miljøstyrelsen og deres lovgivning 
omhandlende markering på produkter 

_________________________________________________________________________________ 
 

http://www.pindstrup.dk/


     PINDSTRUP MOSEBRUG A/S 
            Fabriksvej 2  •  8550 Ryomgaard  •  Denmark 

      
               P: +45 8974 7489  •  F: +45 8974 7580 
                   pindstrup@pindstrup.com  •  www.pindstrup.com  •  VAT no.: DK-11765912 

 
3 of 3 

 

 

 
16. Andre oplysninger 
 Begrænsninger: Brugeren af produktet skal instrueres i brugen heraf samt kende indholdet af 

dette sikkerhedsdatablad  
 

Informationen givet heri, er efter vores(Pindstrup Mosebrug A/S) bedste overbevisning og 
kendskab - givet at produktet er brugt normalt og i overensstemmelse med applikationerne på 
emballagen eller i anden teknisk materiale. Pindstrup Mosebrug A/S kan ikke blive holdt ansvarlig 
for ødelæggelse eller skade sket ved unormal brug af produktet. 

_________________________________________________________________________________ 
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