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1 Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap/onderneming
- Informatie over het produkt
- Handelsnaam: AQUA-PUR FLEX
- Toepassing van de stof / van de bereiding Houtbeschermende lazuur
- Fabrikant/leverancier:
KERAKOLL S.p.A.
Via dell'Artigianato, 9
41049 Sassuolo (MODENA) ITALY
Tel. +39 0536 816511
Fax. +39 0536 816581

- inlichtingengevende sector: Afdeling produktveiligheid

* 2 Samenstelling en informatie over de bestanddelen
- Chemische karakterisering
- Beschrijving: Kleefstof
- Gevaarlijke inhoudstoffen: vervalt

3 Identificatie van de gevaren
- gevaaromschrijving: vervalt
- speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu: vervalt
- Classificatiesysteem:
De Classificatie komt overeen met de actuele EG-lijsten, maar is aangevuld met gegevens uit de
vakliteratuur en van de onderneming.

4 Eerstehulpmaatregelen
- Algemene informatie: Geen speciale maatregelen noodzakelijk.
- Na het inademen: Frisse lucht toevoeren; bij klachten arts opzoeken
- na huidcontact:
Over het algemeen is het produkt niet prikkelend voor de huid
Beschadigde huidgedeelten met watten of celstof afbetten en daarna intensief met water en een
mild reinigingsmiddel afwassen.

- Na oogcontact: Ogen bij geopend ooglid een aantal minuten met stromend water spoelen
- Na inslikken: Geen braken teweegbrengen en onmiddellijk bijstand van arts inroepen.

5 Brandbestrijdingsmaatregelen
- Geschikte blusmiddelen: Brandblusmaatregelen op omgeving afstemmen.
- speciale beschermende kleding: Geen bijzondere maatregelen nodig.

6 Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat
- Voorzorgsmaatregelen m.b.t. personen:
Produkt vormt samen met het water een glibberige aanslag.

- Maatregelen ter bescherming van het milieu:
Mag niet in riolering of afvalwater afgevoerd worden.
Indringen in afvalwater, riolering, putten of kelders verhinderen.
Bij indringen in afvalwater of riolering is de bevoegde instantie te waarschuwen.

- Procedure voor het reinigen/opnemen:
Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel)
opnemen.
Mechanisch opnemen.
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Besmet materiaal zoals afval volgens punt 13 verwijderen.
- Aanvullende gegevens:
Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.
Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.
Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.
Er komen geen gevaarlijke stoffen vrij.

7 Hantering en opslag
- Handling:
- Informatie m.b.t. veilig hanteren:
Enkel in goed geventileerde omgevingen gebruiken.
Koel en droog opslaan in goed afgesloten vaten.

- Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar: Het produkt is niet brandbaar.
- Opslag:
- Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks: Enkel in niet geopend origineel vat bewaren.
- Informatie m.b.t. gezamelijke opslag: Niet noodzakelijk
- Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:
Koel en droog bewaren in goed gesloten vaten.

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 arbeidsruimte in acht genomen moeten
worden:
Het produkt bevat geen relevante hoeveelheden van stoffen die met betrekking tot de
arbeidsplaatsen qua grenswaarden gecontroleerd moeten worden.

- Aanvullende gegevens: Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.
- Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:
- Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:
De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij de omgang met chemikaliën zijn in acht te nemen.
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Vóór de pauze en aan het einde van het werk handen wassen.
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
Waterbestendige huidbeschermingspreparaten gebruiken, vooraleer met het werk te beginnen.

- Ademhalingsbescherming: Niet noodzakelijk.
- Handbescherming: Veiligheidshandschoenen.
- Handschoenmateriaal Handschoenen uit rubber
- Doordringingstijd van het handschoenmateriaal
De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening
mee.

- Oogbescherming: Bij omgieten gebruik van schutbril aan te bevelen.
- Lichaamsbescherming: Draag geschikte beschermende arbeidskleding.

* 9 Fysische en chemische eigenschappen
- Algemene gegevens

Vorm: vloeibaar
Kleur: wit
Reuk: karakteristiek

- Toestandsverandering
Smeltpunt/smeltbereik: niet bepaald

(Vervolg op blz. 3)
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Kookpunt/kookpuntbereik: 100°C
- Vlampunt: niet bruikbaar
- Zelfonsteking: Het produkt is niet uit zichzelf ontbrandend.
- Ontploffingsgevaar: Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk.
- Stoomdruk bij 20°C: 23 hPa
- Dichtheid bij 20°C: 1,05 g/cm³
- Oplosbaarheid in/mengbaarheid met:

Water: gedeeltelijk mengbaar
- pH-waarde bij 20°C: 6,5
- Viscositeit

dynamisch bij 20°C: 2000 mPas
- Oplosmiddelgehalte:

Organisch oplosmiddel: 0,0 %
Water: 67,8 %
Gehalte aan vaste bestanddelen: 3,0 %

10 Stabiliteit en reactiviteit
- Thermische ontbinding / te vermijden omstandigheden:
Geen ontleding bij gebruik volgens voorschrift.

- Gevaarlijke reacties Geen exothermische reactie met lucht tot 223°C.
- Gevaarlijke ontledingsprodukten: Koolmonoxyde en kooldioxyde

11 Toxicologische informatie
- Acute toxiciteit:
- Primaire aandoening:
- op de huid: Geen prikkelend effect
- aan het oog: Prikkeling
- Overgevoeligheid: geen effect van overgevoeligheid bekend
- Aanvullende toxicologische informatie:
Bij deskundige omgang en gebruik volgens voorschrift veroorzaakt het produkt op grond van onze
ervaring en de ons toegankelijke informaties geen schadelijke effecten voor de gezondheid

13 Instructies voor verwijdering
- Produkt:
- Aanbeveling:
Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering komen.
Moet onder inachtneming van overheidsbepalingen een speciale behandeling ondergaan.

- Niet gereinigde verpakkingen:
- Aanbeveling:
De verpakking dient volgens de verpakkingsverordening verwijderd te worden
Verpakkingen die niet meer gereinigd kunnen worden, moeten zoals de stof zelf verwijderd worden
Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.
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14 Informatie met betrekking tot het vervoer
- Vervoer over land ADR/RID (grensoverschrijdend):
- ADR/GGVS/E klasse: - 
- Vervoer per zeeschip IMDG:
- IMDG-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:
De bij de omgang met chemicaliën gebruikelijke voorzorgsmaatregelen moeten worden nageleefd.
Het produkt is volgens de EG-richtlijnen/de betreffende nationale wetgeving geclassificeerd en
gekenmerkt.

* 16 Overige informatie
- contact-persoon:
Dr. G. Ghirardini c/o Kerakoll S.p.A. tel. +39 0536 816511          fax +39 0536 816581

- * Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd   
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