Bladzijde: 1/5

veiligheidsinformatieblad
volgens richtlijn 91/155/EEG
datum van de druk: 19.02.2004
*

opnieuw bewerkt op: 04.08.2003

1 Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap/onderneming
Informatie over het produkt
Handelsnaam: Plastikol UDM 2 / -UDM 2 S Komp. A
Veiligheidsspecificatieblad-nr.: 05050330-1024a/2
Toepassing van de stof / van de bereiding Bitumenafdichting
Fabrikant/leverancier:
Heidelberger Bauchemie GmbH
Marke DEITERMANN
Postfach 1165
D-45702 Datteln
LEVERANCIER:
Kiwitz Megchelen B.V.
Postbus 8
7080 AA Gendringen

Tel.: 0049-2363/399-0
Fax.: 0049-2363/399-354
Tel.: 0315-270-620
Fax : 0315-270-621

Inlichtingen in noodsituatie:
Deitermann
Tel.: 0049-2363399250
NVIC (Nationaal Vergiftiging Informatie Centrum)*:
Tel.: 030-2748888
(*Uitsluitend voor een behandelend arts bereikbaar in geval van accidentele vergiftiging)
*

2 Samenstelling en informatie over de bestanddelen
Chemische karakterisering
Beschrijving: Bitumenemulsie
Gevaarlijke inhoudstoffen: vervalt

*

3 Identificatie van de gevaren
gevaaromschrijving: Geen gevaarlijke stof volgens EEG-bereidingsrichtlijn.
speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu:
Het product mo et geen markerin g k rijgen o p ba sis van het bereken ingsp roces va n d e " Algemene
classificatierichtlijn voor bereidingen in de EG", laatste editie.
Classificatiesysteem:
De Cl assi fica tie ko mt overeen met de actuel e EG-l ijst en, ma ar is aa ngevuld met gegevens u it de
vakliteratuur en van de onderneming.

*

4 Eerstehulpmaatregelen
Algemene informatie: Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Na het inademen: Frisse lucht toedienen; bij klachten arts ontbieden.
na huidcontact:
Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen.
Wanneer de huid geïrriteerd blijft, een dokter opzoeken.
Na oogcontact:
Ogen met open ooglid een aantal minuten onder stromend water
afspoelen en dokter raadplegen.
Na inslikken:
Geen braken teweegbrengen en onmiddellijk medische hulp
raadplegen.
Informatie voor de arts: geen
NL
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Bladzijde: 2/5

veiligheidsinformatieblad
volgens richtlijn 91/155/EEG
datum van de druk: 19.02.2004

opnieuw bewerkt op: 04.08.2003

Handelsnaam: Plastikol UDM 2 / -UDM 2 S Komp. A
(Vervolg op blz. 1)

*

5 Brandbestrijdingsmaatregelen
Geschikte blusmiddelen: Brandblusmaatregelen op omgeving afstemmen.
Speciaal gevaar van de kant van de stof, zijn verbrandingsprodukten of de gassen die ontstaan:
Na verdampen van het water onder omstandigheden vorming giftige gassen mogelijk, zoals b.v.:
Koolmonoxyde (CO)
Zwavelwaterstof (H2S)
speciale beschermende kleding: Afstemmen op de brand in de omgeving

*

6 Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat
Voorzorgsmaatregelen m.b.t. personen:
Persoonlijke beschermingskleding dragen.
Voor voldoende ventilatie zorgen.
Maatregelen ter bescherming van het milieu:
Mag niet in riolering of afvalwater terechtkomen.
Bij indringen in afvalwater of riolering moet de bevoegde
instantie gewaarschuwd worden.
Procedure voor het reinigen/opnemen:
Mechanisch opnemen.
Het opgenomen materiaal volgens de voorschriften bergen.
Aanvullende gegevens: Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

*

7 Hantering en opslag
Handling:
Informatie m.b.t. veilig hanteren:
Tanks ondoordringbaar gesloten houden.
Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplaatsen zorgen.
Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar: Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.
Opslag:
Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:
Enkel in niet geopend origineel vat bewaren.
Op een koele plaats bewaren.
Informatie m.b.t. gezamelijke opslag:
Verwijderd houden van eet- end drinkwaren.
Gescheiden van oxydatiemiddelen bewaren.
Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:
Droog bewaren.
Beschermen tegen bevriezing.
Tegen hitte en directe zonnestralen beschermen.
Aanbevolen opslagtemperatuur 5-30°C
Opslagklasse: Opslaan in overeenstemming met CPR 15-1 en 15-2.

*

8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties:
Geen aanvullende gegevens. Zie 7.
(Vervolg op blz. 3)
NL
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Bladzijde: 3/5

veiligheidsinformatieblad
volgens richtlijn 91/155/EEG
datum van de druk: 19.02.2004

opnieuw bewerkt op: 04.08.2003

Handelsnaam: Plastikol UDM 2 / -UDM 2 S Komp. A
(Vervolg op blz. 2)

Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht
genomen moeten worden:
CAS-Nr. Benaming van de stof
% soort waarde-eenheid
8052-42-4 asfalt
MAC 5 mg/m³
1332-58-7 Aluminiumsilikathydrat
MAC 10 mg/m³
zie bijl. 3
Aanvullende gegevens: Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.
Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:
Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.
Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.
Ademhalingsbescherming: Niet noodzakelijk.
Handbescherming:
Veiligheidshandschoenen.
Het h an dscho enmat eri aa l moet on do orl at end en best an d zijn tegen h et pro du ct / d e stof / de
bereiding.
Kies h andschoenmateri aal rekening hou dend met de penetra tieti jden, de permeat iegra den en de
degradatie.
Handschoenmateriaal
Handschoenen uit rubber
De keuze van een geschik te handsch oen is ni et alleen afhankelijk van het materiaal, maar oo k van
an dere k wali teit sken merk en en versch ilt va n fabrikan t tot fa brik ant. Aangezien h et pro duct u it
meerdere sto ffen i s samengesteld , is de d uurzaamh eid va n de ha ndschoen material en niet vooraf
berekenbaar en moet derhalve vóór het gebruik worden getest.
Doordringingstijd van het handschoenmateriaal
De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.
Oogbescherming: Veiligheidsbril
Lichaamsbescherming: Draag geschikte beschermende arbeidskleding
*

9 Fysische en chemische eigenschappen
Algemene gegevens
Vorm:
Kleur:
Reuk:

pasteus
zwart
karakteristiek

Toestandsverandering
Kookpunt/kookpuntbereik:

100°C (DIN)

Vlampunt:

niet bruikbaar

Zelfonsteking:

Het produkt ontbrandt niet uit zichzelf.

Ontploffingsgevaar:

Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk.

Dampdruk bij 20°C:

23 hPa ((Wasser))

Dichtheid bij 20°C:

1 g/cm³ (DIN 51757)

Stortgewicht:

Niet van toepassing.
(Vervolg op blz. 4)
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veiligheidsinformatieblad
volgens richtlijn 91/155/EEG
datum van de druk: 19.02.2004

opnieuw bewerkt op: 04.08.2003

Handelsnaam: Plastikol UDM 2 / -UDM 2 S Komp. A
(Vervolg op blz. 3)

Oplosbaarheid in/mengbaarheid met:
Water:
volledig mengbaar

*

pH-waarde bij 20°C:

9,5-10 (DIN 19261)

Viscositeit
dynamisch:
kinematisch:

Niet vastgesteld.
Niet vastgesteld.

Demulgatietoets v. oplosmiddel:
Oplosmiddelgehalte:
Organisch oplosmiddel:

Niet van toepassing.

Verdere inlichtingen:

Geen.

0,0 %

10 Stabiliteit en reactiviteit
Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden: Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.
Gevaarlijke reacties Reacties met sterke oxydatiemiddelen.
Gevaarlijke ontledingsprodukten:
Zwavelwaterstof
Koolmonoxyde
koolwaterstoffen 10.3/16 Waterstof

*

11 Toxicologische informatie
Acute toxiciteit:
Primaire aandoening:
op de huid: Huidirritatie door vetonttrekking mogelijk.
aan het oog: Lichte irriterende werking
Overgevoeligheid: geen sensibiliserend effect bekend
Aanvullende toxicologische informatie:
Het pro dukt is op grond van het berekeningspro cédé van de algemene classi ficatie-richtlijn en voor
toebereidingen van de EG in de laatste geldige redactie niet kenmerkingsplichtig.
Bij deskundige omgang en gebruik volgens voorschrift veroorzaakt
het produkt op grond van onze ervaring en de ons bekende
informaties geen schadelijke effecten op de gezondheid

*

12 Milieu-informatie
Gegevens m.b.t. eliminatie (persistentie en afbreekbaarheid):
Verdere informatie: Het produkt is biologisch matig afbreekbaar. (7d:>50%)
ecotoxische effecten:
Opmerking:
Het produkt bevat stoffen die in oppervlaktewateren sterke vertroebelingen veroorzaken.
Algemene informatie: Niet lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in riolering.
NL
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Bladzijde: 5/5

veiligheidsinformatieblad
volgens richtlijn 91/155/EEG
datum van de druk: 19.02.2004

opnieuw bewerkt op: 04.08.2003

Handelsnaam: Plastikol UDM 2 / -UDM 2 S Komp. A
(Vervolg op blz. 4)

13 Instructies voor verwijdering
Produkt:
Aanbeveling:
Moet met in acht nemi ng van de b epal ingen m.b.t . speciaal afval na een voorbeha ndel ing bi j een
hiervoor erkende stortplaats voor speciaal afval afgeleverd worden.
Afvalstof-sleutelnummer:
Het bepal en van het a fval stroo mn ummer d ient in overleg met de a fvalverwerker (volg en s de
Europese afvalcatalogus-Eural code) te gebeuren.
Niet gereinigde verpakkingen:
Aanbeveling:
Besmette verpakking en moet en opt imaal l eeggemaa kt worden; ze kunnen vervo lgens na adequate
reiniging opnieuw gebruikt worden.
Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.
Aanbevolen reinigingsmiddel: Water, eventueel met toevoeging van reinigingsmiddelen.

14 Informatie met betrekking tot het vervoer
Vervoer over land ADR/RID en GGVS/GGVE (grensoverschrijdend/binnenland):
ADR/GGVS/E klasse: Vervoer per zeeschip IMDG/GGVSee:
IMDG/GGVSee-klasse: Marine pollutant:
Neen
Luchtvervoer ICAO-TI en IATA-DGR:
ICAO/IATA-klasse:
Transport/verdere gegevens: Geen gevaar overeenkomstig de bovengenoemde verordeningen.
*

15 Wettelijk verplichte informatie
Kenmerking volgens EEG-richtlijnen:
Het produkt is niet kenmerkingsplichtig op grond van het
berekeningsprocédé van de "Algemene indelingsrichtlijnen voor
toebereidingen der EG" in de laatste geldige redactie.
Het produkt moet niet volgens de EG-richtlijnen/de GefStoffV worden gekenmerkt.

16 Overige informatie
Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze
kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van
produkteigenschappen en vestigen geen contractuele
rechtsbetrekking.
Blad met gegevens van de afgifte-sector Afdeling veiligheid, milieu & managementsystemen (VMM)
contact-persoon: Herr Wissmann Tel.: +49-2363/399-210
* Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd
NL
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Bladzijde: 1/6

veiligheidsinformatieblad
volgens richtlijn 91/155/EEG
datum van de druk: 19.02.2004
*

opnieuw bewerkt op: 04.08.2003

1 Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap/onderneming
Informatie over het produkt
Handelsnaam: Plastikol UDM 2 / - UDM 2 S Komp. B
Veiligheidsspecificatieblad-nr.: 05050330-1024b/10
Toepassing van de stof / van de bereiding Toeslagstof voor mortel
Fabrikant/leverancier:
Heidelberger Bauchemie GmbH
Marke DEITERMANN
Postfach 1165
D-45702 Datteln
LEVERANCIER:
Kiwitz Megchelen B.V.
Postbus 8
7080 AA Gendringen

Tel.: 0049-2363/399-0
Fax.: 0049-2363/399-354
Tel.: 0315-270-620
Fax : 0315-270-621

Inlichtingen in noodsituatie:
Deitermann
Tel.: 0049-2363399250
NVIC (Nationaal Vergiftiging Informatie Centrum)*:
Tel.: 030-2748888
(*Uitsluitend voor een behandelend arts bereikbaar in geval van accidentele vergiftiging)
*

2 Samenstelling en informatie over de bestanddelen
Chemische karakterisering
Beschrijving: Kant en klare mortel met portlandcement
Gevaarlijke inhoudstoffen:
CAS: 65997-16-2
Calcium aluminate clinker
Xi; R 38-41
> 50%
EINECS: 266-045-5
CAS: 65997-15-1
cement, portland, chemicaliën
Xi; R 38-41-43 10 - 25%
EINECS: 266-043-4
aanvullende gegevens:
De bereiding is "chromaatarm" in de zin van TRGS 613, zodat de aanduiding met R 43 vervalt.
De woordelijke inhoud van de opgeg even aanwijzing en inzake de mogelijke geva ren is te vi nden in
hoofdstuk 16.

*

3 Identificatie van de gevaren
gevaaromschrijving:
Xi Irriterend
speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu:
Het prod uct mo et een mark erin g krijgen o p basi s van h et bereken ingsproces va n de "Al gemene
classificatierichtlijn voor bereidingen in de EG", laatste editie.
R 38 Irriterend voor de huid.
R 41 Gevaar voor ernstig oogletsel.
Produkt bevat cement en reageert met water sterk alkalisch; daarom huid en ogen beschermen.
Classificatiesysteem:
De Cl assi fica tie ko mt overeen met de actuel e EG-l ijst en, ma ar is aa ngevuld met gegevens u it de
vakliteratuur en van de onderneming.
NL
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veiligheidsinformatieblad
volgens richtlijn 91/155/EEG
datum van de druk: 19.02.2004

opnieuw bewerkt op: 04.08.2003

Handelsnaam: Plastikol UDM 2 / - UDM 2 S Komp. B
(Vervolg op blz. 1)

*

4 Eerstehulpmaatregelen
Algemene informatie:
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Verwijder de bij het o ngeval betrokken p ersonen o nmiddellijk uit de gevarenzone. Als de pati ënt
onwel is, consulteer dan een arts en overleg dit informatieblad.
Na het inademen: Frisse lucht toedienen; bij klachten arts ontbieden.
na huidcontact:
Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen.
Wanneer de huid geïrriteerd blijft, een dokter opzoeken.
Na oogcontact:
Ogen met open ooglid een aantal minuten onder stromend water
afspoelen en dokter raadplegen.
Na inslikken:
Drink zeer veel water en voer verse lucht aan. Onmiddellijk een
dokter waarschuwen.

*

5 Brandbestrijdingsmaatregelen
Geschikte blusmiddelen: Brandblusmaatregelen op omgeving afstemmen.
speciale beschermende kleding: Afstemmen op de brand in de omgeving

*

6 Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat
Voorzorgsmaatregelen m.b.t. personen:
Persoonlijke beschermingskleding dragen.
Stofvorming vermijden.
Maatregelen ter bescherming van het milieu: Mag niet in riolering of afvalwater terechtkomen.
Procedure voor het reinigen/opnemen:
Mechanisch opnemen.
Het opgenomen materiaal volgens de voorschriften bergen.
Aanvullende gegevens:
Wordt hard na contact met water na 6 tot 6 uur en kan daarna als bouwafval worden verwijderd.

*

7 Hantering en opslag
Handling:
Informatie m.b.t. veilig hanteren:
Tanks ondoordringbaar gesloten houden.
Stofvorming vermijden.
Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar: Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.
Opslag:
Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks: Op een koele plaats bewaren.
Informatie m.b.t. gezamelijke opslag:
Niet bewaren met zuren.
Verwijderd houden van eet- end drinkwaren.
Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:
Koel en droog bewaren in goed gesloten vaten.
Tegen luchtvochtigheid en water beschermen.
Droog bewaren.
Aanbevolen opslagtemperatuur 5-30°C
(Vervolg op blz. 3)
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veiligheidsinformatieblad
volgens richtlijn 91/155/EEG
datum van de druk: 19.02.2004

opnieuw bewerkt op: 04.08.2003

Handelsnaam: Plastikol UDM 2 / - UDM 2 S Komp. B
(Vervolg op blz. 2)

Opslagklasse: Opslaan in overeenstemming met CPR 15-1 en 15-2.
*

8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties:
Geen aanvullende gegevens. Zie 7.
Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht
genomen moeten worden:
CAS-Nr. Benaming van de stof
% soort waarde-eenheid
65997-15-1 cement, portland, chemicaliën
MAC 10 mg/m³
zie bijl. 3
Aanvullende gegevens: Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.
Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:
Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
Na het bewerken van het produkt een hervettende huidcrème gebruiken.
Ademhalingsbescherming:
Bij onvoldoende ventilatie ademhalingsbescherming.
Filter P2.
Handbescherming:
Veiligheidshandschoenen.
Het h an dscho enmat eri aa l moet on do orl at end en best an d zijn tegen h et pro du ct / d e stof / de
bereiding.
Kies h andschoenmateri aal rekening hou dend met de penetra tieti jden, de permeat iegra den en de
degradatie.
Handschoenmateriaal
Handschoenen uit rubber
De keuze van een geschik te handsch oen is ni et alleen afhankelijk van het materiaal, maar oo k van
an dere k wali teit sken merk en en versch ilt va n fabrikan t tot fa brik ant. Aangezien h et pro duct u it
meerdere sto ffen i s samengesteld , is de d uurzaamh eid va n de ha ndschoen material en niet vooraf
berekenbaar en moet derhalve vóór het gebruik worden getest.
Doordringingstijd van het handschoenmateriaal
De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.
Oogbescherming: Nauw aansluitende veiligheidsbril
Lichaamsbescherming: Draag geschikte beschermende arbeidskleding

*

9 Fysische en chemische eigenschappen
Algemene gegevens
Vorm:
Kleur:
Reuk:

vast
grijs
karakteristiek

Toestandsverandering
Smeltpunt/smeltbereik:

niet bepaald

Vlampunt:

niet bruikbaar
(Vervolg op blz. 4)
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veiligheidsinformatieblad
volgens richtlijn 91/155/EEG
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Handelsnaam: Plastikol UDM 2 / - UDM 2 S Komp. B
(Vervolg op blz. 3)

Ontvlambaarheid (vast, gasvormig): De stof is niet ontvlambaar
Zelfonsteking:

Het produkt ontbrandt niet uit zichzelf.

Ontploffingsgevaar:

Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk.

Dampdruk:

Niet von toepassing.

Dichtheid:

Niet van toepassing.

Stortgewicht bij 20°C:

1400 kg/m³

Oplosbaarheid in/mengbaarheid met:
Water bij 20°C:
1,5 g/l Cement
pH-waarde bij 20°C:
Viscositeit
dynamisch:
kinematisch:
Oplosmiddelgehalte:
Organisch oplosmiddel:
Gehalte aan vaste bestanddelen:
Verdere inlichtingen:

*

>12,0 (DIN 19261)
in verbinding met water
Niet van toepassing.
Niet van toepassing.
0,0 %
100,0 %
Geen.

10 Stabiliteit en reactiviteit
Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden: Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.
Gevaarlijke reacties
Reacties met lichtmetalen bij de aanwezigheid van vochtigheid, onder vorming van waterstof.
Gevaarlijke ontledingsprodukten: Geen gevaarlijke ontbindingsprodukten bekend.

*

11 Toxicologische informatie
Acute toxiciteit:
Primaire aandoening:
op de huid: Prikkelt de huid en de slijmvliezen
aan het oog: sterk prikkelend effect met gevaar voor ernstige oogbeschadiging
Overgevoeligheid: geen sensibiliserend effect bekend
Aanvullende toxicologische informatie:
Het p ro du kt verto on t op g ro nd van h et b erekeni ng sp ro cédé van d e al gemene cla ssificat ierichtlijnen van de EG voor toebereidingen in de laatste geldige redactie de volgende gevaren:
Irriterend

*

12 Milieu-informatie
Gegevens m.b.t. eliminatie (persistentie en afbreekbaarheid):
Dit product is volgens de huidige ervaringen inert en niet afbreekbaar.
ecotoxische effecten:
Opmerking:
Het produkt bevat stoffen die in oppervlaktewateren sterke vertroebelingen veroorzaken.
Het produkt bevat stoffen die een lokale pH-verandering veroo rzaken en daardoor een schad elijke
invloed op vissen en bacteriën hebben.
(Vervolg op blz. 5)
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veiligheidsinformatieblad
volgens richtlijn 91/155/EEG
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Handelsnaam: Plastikol UDM 2 / - UDM 2 S Komp. B
(Vervolg op blz. 4)

Gedrag in zuiveringsinstallatie:
Opmerking: Het produkt veroorzaakt een duidelijke pH-verandering. Voor het lozen neutraliseren.
Algemene informatie: Niet lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in riolering.
*

13 Instructies voor verwijdering
Produkt:
Aanbeveling:
Produ kt w ord t na toevoegen van wat er n a 5 t ot 6 u ur h ard en k an d an a ls b ouw afval w ord en
verwijderd.
Afvalstof-sleutelnummer:
Het bepal en van het a fval stroo mn ummer d ient in overleg met de a fvalverwerker (volg en s de
Europese afvalcatalogus-Eural code) te gebeuren.
Niet gereinigde verpakkingen:
Aanbeveling:
Besmette verpakking en moet en opt imaal l eeggemaa kt worden; ze kunnen vervo lgens na adequate
reiniging opnieuw gebruikt worden.
Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.
Aanbevolen reinigingsmiddel: Zakken zorgvulding leegschudden.

*

14 Informatie met betrekking tot het vervoer
Vervoer over land ADR/RID en GGVS/GGVE (grensoverschrijdend/binnenland):
ADR/GGVS/E klasse: Vervoer per zeeschip IMDG/GGVSee:
IMDG/GGVSee-klasse: Marine pollutant:
Neen
Luchtvervoer ICAO-TI en IATA-DGR:
ICAO/IATA-klasse:
Transport/verdere gegevens: Geen gevaar overeenkomstig de bovengenoemde verordeningen.

*

15 Wettelijk verplichte informatie
Kenmerking volgens EEG-richtlijnen:
Het pro duk t is volg ens d e EG-richtl ijnen/GefS toffV (d e verord enin g in zake gevaarl ijk e sto ffen)
geclassificeerd en gekenmerkt.
Kenletter en gevaaromschrijving van het produkt:
Xi Irriterend

Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:
cement, portland, chemicaliën
R-zinnen:
38 Irriterend voor de huid.
41 Gevaar voor ernstig oogletsel.
(Vervolg op blz. 6)
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S-zinnen:
22
Stof niet inademen.
26
Bij aa nrak ing met de og en onmid dell ijk met overvlo edig wat er afsp oelen en d eskun dig
medisch advies inwinnen.
28
Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water.
36/37/39 Draa g geschikte beschermende kledin g, han dschoen en en een beschermingsmiddel voor
de ogen/het gezicht.
Speciale omschrijving van bepaalde toebereidingen:
Produkt bevat cement en reageert met water sterk alkalisch; daarom huid en ogen beschermen.
Nationale voorschriften:
Technische aanwijzing lucht:
Klasse aandeel in %
NK

10 - 25

16 Overige informatie
Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze
kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van
produkteigenschappen en vestigen geen contractuele
rechtsbetrekking.
Relevante R-zinnen
38 Irriterend voor de huid.
41 Gevaar voor ernstig oogletsel.
43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
Blad met gegevens van de afgifte-sector Afdeling veiligheid, milieu & managementsystemen (VMM)
contact-persoon: Herr Wissmann Tel.: +49-2363/399-210
* Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd
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