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Kalkverf

antigifcentrum België 070/245,245

Handelsnaam: Kalkverf

* Identificatie van het product

*   - Aard van het product: dispersie op waterbasis

   

*  - Gebruik van het product: Kalkverf voor binnen- en buitenmuren

* Identificatie van de onderneming: Verfgroothandel Ramaekers, Hellebeemden 1 - 3500 Hasselt

* Telefoonnummer in geval van nood: 070/245,245 of 011/27.43.92

2. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

* Schadelijk(e) bestandde(e)l(en)

Naam component gew. %   CAS nr./ EG nr./ EG annex nr.           Symbolen R-zinnen

Niet van toepassing

 

1. Identificatie van het produkt en de onderneming 
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3. Identificatie van de gevaren

Niet van toepassing

4. Eerstehulpmaatregelen

Algemeen : Bij twijfel of bij aanhoudende verschijnselen, steeds een arts 

  raadplegen. Nooit iets toedienen langs de mond bij een bewusteloos

  persoon

Eerstehulpmaatregelen bij

 - Inademing niet van toepassing

 - Contact met de huid Wassen op de gebruikelijke manier

met water en zeep.

 - Contact met de ogen : Onmiddellijk grondig en langdurig (minstens 15 min.) spoelen met

  veel water.

  Bij blijvende irritatie van de ogen, oogarts consulteren.

 - Inslikken : NIET LATEN BRAKEN. De mond spoelen.

  Slachtoffer rustig houden.

  ONMIDDELLIJK een arts raadplegen.

5. Brandbestrijdingsmaatregelen

Blusmiddelen

 - Geschikte blusmiddelen brand niet, op waterbasis.

Beschermende uitrusting : In de onmiddellijke nabijheid van het vuur een onafhankelijk ademhalings-

  toestel gebruiken.
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6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof

* Persoonlijke voorzorgsmaatregelen Op de gebruikelijke manier verwerken.

*Maatregelen ter bescherming van het milieu : Lekken dichten indien dit zonder risico mogelijk is.

  Verhinder dat het product in open water, riolering of de bodem terechtkomt

  De overheid informeren indien het product in de riolering of in open water

  terechtkomt.

* Reinigingsmethode Op een gebruikelijke manier de resten verwijderen.

  Voor verwijdering van  het afvalproduct, zie hoofdstuk 13.

7. Hantering en opslag

Hantering : Vermijd inademing van het product en aanraking met de ogen, de huid en

  de kledij. Draag geschikte, persoonlijke veiligheidsuitrusting.

* Brand- en explosiepreventie Niet brandbaar , op waterbasis, 

Opslagcondities : Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed

  geventileerde plaats.

  Niet opslaan in de nabijheid van warmtebronnen of in het rechtstreeks 

  zonlicht.

Geschikt verpakkingsmateriaal : Koolstofstaal, Roestvrij staal, Polyehtyleen, Polypropyleen, Polyester,

  Teflon.

8. Maatregelen ter beheersing blootstelling / persoonlijke bescherming

Technische maatregelen : De ruimte voldoende ventileren.

Industriële hygiëne : Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

* Beroepsmatige blootstellingslimieten

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 - Inhallatiebescherming : Ventilatie.
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8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling / persoonlijke berscherming (vervolg)

 - Handbescherming : Handschoenen (Nitrilrubber,…)

 - Oogbescherming : Aansluitende veiligheidsbril of gelaatsscherm.

 - Huidbescherming : Geschikte beschermingskledij. (Antistatisch)

9. Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand (20°C) : Vloeistof

Kleur/uitzicht bruine kleur

Geur licht azijnzuur geur

Kookpunt/Kooktraject (1013 hPa) water

Stolpunt/Smeltpunt water

* Vlampunt niet van toepassing

Zelfontbrandingstemperatuur niet van toepassing

Explosiegrenzen in lucht niet van toepassing

* Dampspanning (20°C)

Densiteit 1,1 sg

Oplosbaarheid in water (20°C) volledig

* Viscositeit : 0,76 mPa.s (25°C)

10. Stabiliteit en reactiviteit

Stabiliteit : Stabiel bij normale omstandigheden.

Te vermijden omstandigheden : Geen.

Te vermijden stoffen : Sterk oxiderende producten.

Gevaarlijke ontbindingsproducten : Geen.

11. Toxicologische informatie

Acute toxiciteit

 - Inademing niet van toepassing

 - Contact met de huid

 - Contact met de ogen

* - Inslikken
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12. Ecologische informatie

Mobiliteit watergedragen product

Persistentie en afbreekbaarheid : Gemakkelijk biodegradeerbaar volgens OECD Richtlijnen.

Ecotoxiciteit niet bekend

13. Instructies voor verwijdering

Productverwijdering : Het gebruikte product moet vernietigd worden volgens de nationale en

  lokale wettelijke bepalingen, door een wettelijk erkende verwerver van 

  gevaarlijke afvalproducten (KB 09.02.76)

Verwijdering van de verpakking : De gebruikte verpakking is uitsluitend bedoeld voor het verpakken van dit

  product.

  Na gebruik verpakking goed leegmaken en afsluiten.

14. Informatie met betrekking tot het vervoer

Wegvervoer/spoorvervoer (ADR/RID)

* - ADR-benaming niet van toepassing

* - ADR indeling

 - Gevaarsymbool

 - Gevaarsaanduiding

 - Identificatienummer (UN-nr.) 

Zeevoer (IMDG)

* - Productnaam

* - Klasse

 - Gevaarsymbool

 - UN nummer

 - Verpakkingsgroep

 - EmS-N°

 - Marine pollutant : NO
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15. Wettelijk verplichte informatie

Naam gevaarlijke component niet van toepassing

Gevaarssymbo(o)l(en)

R-zinnen

S-zinnen

16. Overige informatie

* Dit veiligheidsinformatieblad werd opgesteld conform de Richtlijn 2001/58/EG

   Dit veiligheidsinformatieblad is uitsluitend bedoeld voor industrieel/professioneel gebruik.

* Wijzigingen t.o.v. de vorige versie:

* Reden wijziging

* R-zinnen
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16. Overige informatie (vervolg)

* Informatiebronnen : Deze informatie is gebaseerd op de huidige beschikbare gegevens 

  (Producent).

De hier verstrekte informatie is naar ons weten juist en volledig op de datum van uitgifte van dit veiligheidsgegevensblad

De informatie betreft enkel het genoemde product en geeft geen garantie voor de kwaliteit en de volledigheid van de 

eigenschappen van het product, of voor het geval dat het product samen met andere producten of in enig ander proces

gebruikt wordt. Het blijft de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zicht ervan te verzekeren dat de informatie van

toepassing en volledig is m.b.t. het speciale gebruik dat hij van het product maakt.


