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Salgs- og leveringsbetingelser for Færdigbeton
ANVENDELSESOMRÅDE: Byggemateriale
SAMMENSÆTNING / OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER
Beton er sammensat af sten, sand, cement, mineralske tilsætningspulvere med puzzolane egenskaber, såsom f.eks. flyveaske og additiver samt
vand. I specielle produkter kan endvidere indgå plast- eller stålfibre.

FAREIDENTIFIKATION
Mennesker: Frisk beton virker stærkt øjen- og hudirriterende. Længerevarende kontakt kan medføre ætsninger og varige øjenskader. Arbejde
med stålfiberbeton kan give rifter og sår pga. fibrene. Ved udstøbning af beton anvendes ofte maskiner og andet udstyr, som kan være forbundet
med risici for arbejdsskader eller –ulykker.

SUNDHEDSFARLIGE EGENSKABER
Hudkontakt: Langvarig kontakt kan medføre alvorlige ætsninger og eventuelt allergi.
Øjenkontakt: Stænk kan give varige øjenskader. Øjeblikkelig førstehjælp er nødvendig.
-jvn. Miljøstyrelsens bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer, BEK nr. 329 af 16. maj 2002 hvor frisk beton på grund af pH reglen skal
klassificeres og mærkes som ætsende med R35 iht. §5 stk. 2.
Komplet leverandørbrugsanvisning kan rekvireres på tlf. 40 70 25 21

Ætsende

ANSVARSFRASKRIVELSE VED KØBERS EFTERDOSERING
Thisted-Fjerritslev Cementvarefabrik A/S (herefter TCT) har i forbindelse med levering af dette læs konstateret, at
kunden ønsker at efterdosere eget tilsætningsstof til betonen.
Dette kan indebære risiko for skade på betonen og den egenskaber.
Undertegnede modtager af betonen erklærer herved,
• at jeg ikke vil gøre TCT ansvarlig for eventuelle virkninger heraf
• at jeg vil holde TCT skadesløs med hensyn til eventuelle krav, som rejses af tredjemand overfor TCT som følge heraf.
Herfor kvitteres:									
Ansvarsfraskrivelse, skade forvoldt afrotervogn mv.
Thisted-Fjerritslev Cementvarefabrik A/S (herefter TCT) har i forbindelse med levering af dette læs konstareret, at
kørsel indebærer risiko for skader, som følge af bilens vægt eller brug af bånd og/eller slidsker.
Skaderne kan bl.a. være
• trykkede eller knækkede fliser
• skade på betonrør
• brøndskader
• ødelagt have, indkørsel eller lignende
• skader på døre og vinduer eller lignenede ved brug af bånd og/eller slidsker.
Undertegnede modtager af betonen erklærer herved,
• at jeg ikke vil gøre TCT ansvarlig for sådanne mulige skader
• at jeg vil holde TCT skadesløs med hensyn til eventuelle krav, som rejses af tredjemand overfor TCT vedrørende
tilsvarende skader.
Herfor kvitteres:									

Beton - naturligvis

