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PERI Plasto Clean
Betonslipmiddel

Original brugsanvisning



Udgave 06 / 2015

Vigtige henvisninger:

Ved anvendelsen af vore produkter skal de 
gældende love og regler i de respektive lande 
overholdes.

Systemerne eller produkterne, som er vist her, 
er måske ikke tilgængelige i alle lande. 

Forbehold for tekniske ændringer som forbed-
rer produktet. Forbehold for skrive- og trykfejl.

PERI GmbH
Formwork Scaffolding Engineering
Rudolf-Diesel-Strasse 19
89264 Weissenhorn
Germany
Tel. +49 (0)7309.950-0
Fax +49 (0)7309.951-0
info@peri.com
www.peri.com
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PERI Plasto Clean
Produktinformation

Produktbeskrivelse
PERI Plasto Clean er et mineraloliebaseret, ikke-vandopløseligt slipmiddel, som 
ikke indeholder opløsningsmidler. PERI Plasto Clean er hydrofil og reducerer  
dannelsen af porer og lunker.  Misfarver ikke betonoverfladen, rækker langt og er 
derfor ekstremt økonomisk. Biologisk let nedbrydelig iht. OECD direktiv 301 c 
(MITI Test) Fri for voks og silikone.

Typiske egenskaber:
Farve      0,5 DIN EN ISO 2049
Tæthed / 15 ºC    kg/m3 840 DIN 51 757
Viskositet/20 ºC    mm2/s 9 DIN 51 562
Flammepunkt    C > 130 DIN EN ISO 2592
Flydepunkt    C < -15 DIN ISO 3016
Vandmiljøklasse, koncentrat  WGK 1
Produktkode    BTM 20

Tilsigtet brug:
– Til alle plast og plastbelagte støbeforme samt forskallingsplader med  

fenolharpiksfilm.
– Ekstremt gode resultater på glatte, krævende betonoverflader Reducerer  

poredannelsen markant. Den hydrofile egenskab reducerer overflade-
spændingen og slipmidlet trænger utroligt godt ned i forskallingshuden,  
hvilket medfører en fremragende befugtning.

– Forhindrer rust på entrepenørudstyr og -maskiner, som fx betonblandere,  
støbekar osv.

– Får gevind på spindler og dækstøtter til at gå let.

Anvendelse:
– Driftstemperatur -15 ºC til + 80 ºC
– Vigtigste og generelt gældende regel:
 Påføres i et tyndt og jævnt lag.  
 Vejledende påføringsmængde 20 g/m2 (iht. forskallingstype) 
 Kraftig overdosering kan medføre pletter, aflejringer eller slitage på  

betonoverfladen.
– Påføres med PERI sprøjteapparat og bred dyse. Benyt altid højt tryk (> 3 bar)  

for at fordele spilmidlet jævnt. Det anbefales ikke at påføre med pensel o.l.  
da dette medfører en ujævn påføring.

– Inden første brug, sprøjtes elementets sider i stakken.

BTM-Code:20
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– Sprøjt bagsiden af forskallingen efter den første opsætning og gentag  
ca. hver 4 uge.

– Sprøjt straks efter afforskallingen, da PERI Plasto Clean løsner fastsiddende  
beton, og dermed reducerer rengøringsarbejdet.

– Når det anvendes korrekt, påvirkes betonoverfladens videre behandling med 
puds, tapet, farve og keramik ikke negativt.

– Generelt bør der foretages en test, før hver første brug.

Leveringsformat:
PERI Plasto Clean leveres klar til brug i en plastdunk på 20 liter eller en  
metaltønde på 208 liter.

Opbevaring, transport og mærkning:
– Holdbarhed under opbevaring: 36 måneder ved temperaturer på 0-40 ºC. 
– Dette er ikke et farligt materiale jfr. forskrifterne om transport på land (ADR),  

til vands (IMDG) og i luften (ICAO)

Sikkerhedshenvisninger og førstehjælpstiltag:
Se sikkerhedsdatablad for PERI Clean.

Yderligere vigtige henvisninger ses på sikkerhedsdatablad 91/155/EWG.

PERI Plasto Clean
Produktinformation
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PERI Plasto Clean
Produktinformation

 Varenr. Vægt kg

118778
118779

0,84
0,84

PERI Plasto Clean
PERI Plasto Clean, 20 L
PERI Plasto Clean, 208 L
Kemisk-fysisk virkende betonslip-
middel, baseret på mineralsk olie. 
Kan bruges på alle gængse forme  
og byggeredskaber. 
Vandmiljøklasse 1 (WGK 1).

Bemærk
Følg sikkerhedsdatablad for  
PERI Plasto Clean!

104890 4,700 Sprøjteapparat til slipmiddel
Til ensartet sprøjtning af forskallings-
overflader med med PERI Bio Clean, 
eller PERI Plasto Clean.

Komplet med
1 stk. 117019 Flad stråledyse
1 stk. 117017 Spiralslange 2,5 m
1 stk. 117015 Lukkeventil
1 stk. 031526 Tætningssæt
1 stk. 117016 Luftpumpe



Sikkerhedsdatablad

Trykt dato: 05.02.2016 Side 1 af 7

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

PERI PLASTO-CLEAN

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

PERI PLASTO-CLEAN

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet eller blandingen

Antiklumpningsmiddel

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

PERI GmbHFirma:

Rudolf-Diesel-Str.Gade:

D-89264 WeißenhornBy:

Telefon: +49 (0) 7309 / 950-0 Telefax:+49 (0) 7309 / 951-0

e-Mail: info@peri.de

Uwe AllmendingerKontaktperson: +49 (0) 7161 / 802-297Telefon:

e-Mail: u.allmendinger@zeller-gmelin.de

Tyskland: +49 (0) 7161 / 802-400

Giftlinjen Bispebjerg Hospital (København): +45 82 12 12 12

1.4. Nødtelefon:

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Forordning (EF) nr. 1272/2008

Farekategorier:

Aspirationsfare: Asp. Tox. 1

Risikosætninger:

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

2.2. Mærkningselementer

Forordning (EF) nr. 1272/2008

Farebestemmende komponent(er) for etikettering
destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette paraffin-

kulbrinter, C14-C18, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkaner, aromater (2-30%)

Signalord: Fare

Piktogrammer:

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

Faresætninger

P302+P350 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask forsigtigt med rigeligt sæbe og vand.

P301+P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.

P331 Fremkald IKKE opkastning.

Sikkerhedssætninger

Særlig mærkning af visse blandinger

EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering: ikke relevant.

2.3. Andre farer

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Mineralolieholdigt præparat. Mineralolie med < 3% DMSO-ekstrakt som målt ved IP 346.
Kemisk karakterisering

Revidere-nr.: 2,5 - Erstatter version: 1 Revideret dato: 20.03.2015 DA  4

PERI Plasto Clean
Sikkerhedsdatablad



Sikkerhedsdatablad

Trykt dato: 05.02.2016 Side 2 af 7

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

PERI PLASTO-CLEAN

Farlige komponenter

MængdeKemisk betegnelseCAS-nr.

EF-nr. Indeksnr. REACH-nr.

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

64742-55-8 destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette paraffin- 25 - < 100 %

265-158-7 649-468-00-3 01-2119487077-29

Asp. Tox. 1; H304

kulbrinter, C14-C18, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkaner, aromater (2-30%) 25 - < 100 %

920-360-0 01-2119448343-41

Asp. Tox. 1; H304 EUH066

Fuld ordlyd af H- og EUH-sætninger: se under afsnit 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Indhent lægeligt råd i alle tvivlstilfælde eller ved konstatering af symptomer. Ved bevidstløshed anbring 

patienten i aflåst sideleje og rekvirér lægeligt råd. Tag straks snavset, vædet tøj af.

Generelt råd

Før de berørte ud i frisk luft og hold dem varme og rolige.

Hvis det indåndes

Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe.

I tilfælde af hudkontakt

I tilfælde af øjenkontakt skyl øjnene med åbne øjenlåg med vand tilstrækkeligt længe, og konsulter da straks 

øjenlæge.

I tilfælde af øjenkontakt

Ved indtagelse, skyl munden med vand (kun hvis personen er ved bevidsthed). Lad vedkommende drikke 

rigeligt vand i små slurke (fortyndingseffekt). Tilkald straks læge. Fremkald IKKE opkastning.

Ved indtagelse

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Indhent lægeligt råd i alle tvivlstilfælde eller ved konstatering af symptomer.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

alkoholbestandigt skum, Slukningspulver, Kuldioxid (CO2).

Egnede slukningsmidler

Hel vandstråle.

Uegnede slukningsmidler

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Farlige nedbrydningsprodukter: Kulmonoxid. Kuldioxid (CO2). Inhaler ikke eksplosions- og brandgasser.

I tilfælde af brand: Benyt selvstændig lukket iltbeholder.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Opsaml kontamineret slukningsvand særskilt. Det må ikke nå ud i afløb eller vandløb. Må ikke trænge ned i 

undergrunden/jorden.

Andre informationer

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Se beskyttelsesforholdsregler under punkt 7 og 8.

Må ikke kommes i kloakafløb eller vandløb. Må ikke trænge ned i undergrunden/jorden. Rens grundigt 
6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Revidere-nr.: 2,5 - Erstatter version: 1 Revideret dato: 20.03.2015 DA   5
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PERI PLASTO-CLEAN

beskidte genstande og gulv under iagttagelse af miljøreglerne.

Bør opsamles med væskebindende materialer (sand, kisel, syre- og universalbinder). Det optagne materiale 

skal behandles i henhold til afsnittet Bortskaffelse.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Se beskyttelsesforholdsregler under punkt 7 og 8.

6.4. Henvisning til andre punkter

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Benyt personbeskyttelsesudstyr. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Sørg 

for frisk luft. Emballagen skal behandles og åbnes med forsigtighed. Forhold, der skal undgås: 

Aerosoldannelse.

Sikkerhedsinformation

Der kræves ingen særlige forholdsregler.

Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Beskyt mod: Frost. Må ikke udsættes for varme. Skal beskyttes mod direkte sollys. Emballagen opbevares tæt 

lukket på et køligt, godt ventileret sted.

Tekniske foranstaltninger/opbevaringsbetingelser

7.3. Særlige anvendelser

Bemærk teknisk datablad.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

8.2. Eksponeringskontrol

Se kapitel 7. Ingen yderligere forholdsregler derudover nødvendige.

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

På arbejdspladsen må der ikke spises, drikkes, ryges eller snuses.

Hygiejniske foranstaltninger

Briller med sidebeskyttelse.

Beskyttelse af øjne/ansigt

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. Anbefalede handskefabrikater: DIN EN 374. Egnet 

materiale: NBR (Nitrilkautsjuk). Gennemtrængningstid (maksimal bæretid): > 480 min (Handskematerialets 

tykkelse: 0.4 mm). Materialets gennembrudstid og kildeegenskaber skal iagttages. Det anbefales, at afklare 

kemikalieresistensen for de ovennævnte beskyttelseshandsker ved særlig brug med handskeproducenten. 

Beskyttelsescremer kan hjælpe med at beskytte udsatte hudpartier. De bør dog under ingen omstændigheder 

anvendes efter kontakt.

Håndværn

Beskyttelsesbeklædning.

Hudværn

Ved korrekt brug og under normale betingelser er åndedrætsværn ikke nødvendigt . Ved dannelse af stænk 

eller forstøvning skal der benyttes til dette formål godkendt åndedrætsbeskyttelse. Egnet åndedrætsværn: 

Filtrerende halvmaske (DIN EN 149), f. eks. FFA P / FFP3.

Åndedrætsværn

Må ikke kommes i kloakafløb eller vandløb.

Foranstaltninger til begrænsning afeksponering afmiljøet

gul-brun

flydendeTilstandsform:

Farve:

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

karakteristiskLugt:

Metode

Revidere-nr.: 2,5 - Erstatter version: 1 Revideret dato: 20.03.2015 DA  6
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PERI PLASTO-CLEAN

pH-værdien: ikke relevant

Tilstand-ændringer

ikke oplystSmeltepunkt:

ikke oplystBegyndelseskogepunkt og 

kogepunktsinterval:

ikke oplystPourpoint:

> 130 °C EN ISO 2592Flammepunkt:

0,6 vol. %Laveste Eksplosionsgrænser:

6,5 vol. %Højeste Eksplosionsgrænser:

ikke oplystAntændelsestemperatur:

Dekomponeringstemperatur: Der foreligger ingen oplysninger.

Damptryk:

  (ved 20 °C)

< 0,1 hPa

Relativ massefylde (ved 15 °C): 0,85 g/cm³ DIN 51757

Vandopløselighed: emulgerbar

ikke oplystFordelingskoefficient:

ikke oplystViskositet/dynamisk:

Viskositet/kinematisk:

  (ved 20 °C)

DIN 515629 mm²/s

ikke oplystUdløbstid:

ikke oplystDampmassefylde:

Fordampningshastighed: ikke oplyst

9.2. Andre oplysninger

Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Der foreligger ingen oplysninger.

10.2. Kemisk stabilitet

Der foreligger ingen oplysninger.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ved hensigtsmæssig håndtering og lagring optræder der ingen farlige reaktioner.

Hede.

10.4. Forhold, der skal undgås

Der foreligger ingen oplysninger.

10.5. Materialer, der skal undgås

Der foreligger ingen oplysninger.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Revidere-nr.: 2,5 - Erstatter version: 1 Revideret dato: 20.03.2015 DA   7
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PERI PLASTO-CLEAN

Kemisk betegnelseCAS-nr.

ArterDoseMetodeEksponeringsvej Kilde

64742-55-8 destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette paraffin-

KaninLD50 > 5000,0 

mg/kg

dermal

kulbrinter, C14-C18, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkaner, aromater (2-30%)

RotteLD50 >15000,0 

mg/kg

oral

RotteLD50 >2000,0 

mg/kg

dermal

Irriterende og ætsende virkninger

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Sensibiliserende virkninger

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Enkel STOT-eksponering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Alvorlige skadevirkninger ved gentagen eller langvarig eksponering

Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske virkninger

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Aspirationsfare

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

Praktiske erfaringer

Andre iagttagelser

Ved overholdelse af de generelle regler om arbejdsbeskyttelse og industrihygiejne er der ingen sundhedsfare 

for personalet ved brug afdette produkt.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Der foreligger ingen data for blandingen.

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Der foreligger ingen data for blandingen.

CAS-nr. Kemisk betegnelse

KildeVærdiMetode d

Vurdering

kulbrinter, C14-C18, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkaner, aromater (2-30%)

     OECD 301F/ ISO 9408/ EEC 92/69/V, C.4-D 60,7% 28 ECHA Dossier

     Let biologisk nedbrydeligt (efter OECD-kriterier).

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Der foreligger ingen data for blandingen.

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand

Log PowKemisk betegnelseCAS-nr.

>3,50kulbrinter, C14-C18, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkaner, aromater (2-30%)

Ingen data disponible

12.4. Mobilitet i jord

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ingen data disponible

Ingen data disponible

12.6. Andre negative virkninger

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

Revidere-nr.: 2,5 - Erstatter version: 1 Revideret dato: 20.03.2015 DA
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PERI PLASTO-CLEAN

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Overvejelser ved bortskaffelse

Må ikke kommes i kloakafløb eller vandløb. Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde . 

Bortskaffelse jfr. EF-direktiverne 75/442/EØF og 91/689/EØF om affald og om farligt affald i de respektivt 

aktuelle udgaver.

Affaldsnummer - overskud

130205 OLIEAFFALD OG AFFALD FRA FLYDENDE BRÆNDSTOFFER (med undtagelse af spiseolier samt 

kapitel 05, 12 og 19); Motor-, gear- og smøreolieaffald; Mineralske, ikke-chlorerede motor-, gear- og 

smøreolier

Klassifiseret som farligt affald.

Ikke forurenede og færdigtømte emballager kan afleveres til en genbrugsvirksomhed. Kontakt det ansvarlige 

og godkendte renovationsselskab ved bortskaffelse .

Bortskaffelse af forurenet emballage

PUNKT 14: Transportoplysninger

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-nummer: Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.14.2. UN-forsendelsesbetegnelse 

(UN proper shipping name):

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.14.3. Transportfareklasse(r):

14.4. Emballagegruppe: Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

Skibstransport (IMDG)

14.1. UN-nummer: Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.14.2. UN-forsendelsesbetegnelse 

(UN proper shipping name):

14.3. Transportfareklasse(r): Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

14.4. Emballagegruppe: Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

NOMarine pollutant:

Fly transport (ICAO)

14.1. UN-nummer: Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.14.2. UN-forsendelsesbetegnelse 

(UN proper shipping name):

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.14.3. Transportfareklasse(r):

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.14.4. Emballagegruppe:

14.5. Miljøfarer

nejMILJØFARLIGT: 

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ingen data disponible

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden

Ingen data disponible

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed 

og miljø

EU oplysninger om regulering

0 %2010/75/EU (VOC):

National regulativ information

1 - Svagt vandforurenendeVandforurenende-klasse (D):

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der gennemførtes ikke sikkerhedsvurderinger for stoffer i denne blanding.

Revidere-nr.: 2,5 - Erstatter version: 1 Revideret dato: 20.03.2015 DA
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PERI PLASTO-CLEAN

PUNKT 16: Andre oplysninger

Ændringer

Dette dataark indeholder ændringer i forhold til tidligere udgave i afsnit: 2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15.

Forkortelser og akronymer

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European 

Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations 

concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization 

CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)

DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

WEL (UK): Workplace Exposure Limits

TWA (EC): Time-Weighted Average

STEL (EC): Short Term Exposure Limit

ATE: Acute Toxicity Estimate

LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose) 

LC50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)

EC50: half maximal Effective Concentration

ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate

VwVwS: Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Relevante H- og EUH-sætninger (Nummer og fuld tekst)

Oplysningerne i dette sikkerhedsblad svarer efter bedste vidende til vort kendskab på tidspunktet for trykning. 

Informationerne skal give dig nogle holdepunkter for sikker omgang med det på dette sikkerhedsdatablad 

nævnte produkt med hensyn til lagring, forarbejdning, transport og bortskaffelse. Oplysningerne kan ikke 

overføres på andre produkter. For så vidt som produktet bliver blandet eller forarbejdet med andre materialer, 

så kan oplysningerne på dette sikkerhedsdatablad ikke uden videre overføres på det ny materiale, der således 

er fremkomme.

Yderligere information

(Al data for farlige ingredienser blev taget, respektivt, fra den sidste version af underentrepenørens 

sikkerhedsdatablad.)

Revidere-nr.: 2,5 - Erstatter version: 1 Revideret dato: 20.03.2015 DA

PERI Plasto Clean
Sikkerhedsdatablad
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PERI Danmark A/S
Forskalling & Stilladssystemer
Greve Main 26 
2670 Greve
Tlf. +45 4345.3627
Fax +45 4345.3687
peri@peri.dk
www.peri.dk

Tilbehør
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Klatringssystem Broforskalling Tunnelforskalling Understøtningssystemer

Facadestillads IndustristilladsArmeringsstillads Adgangsstillads

Overdækning Sikkerhedssystemer Serviceydelser
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